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Agenda 
Vanaf week van 21 november: ouder-kindgesprekken 
Maandag 5 december: Sinterklaasviering 
Donderdag 22 december: Kerstviering 
Vrijdag 23 december vanaf 12.00 uur t/m vrijdag 6 januari: Kerstvakantie  
 
 

 
 

Beste ouder(s)/ verzorger(s),   

In de algelopen periode hebben de groepen gewerkt aan de lampionnen, zijn 

gebruikt tijdens Sint Maarten; mooie en zeer uitlopende creaties zijn door de straten 

van Oudorp gegaan. We hopen dat alle kinderen een fijne avond hebben gehad. 

Inmiddels zijn de ouder/kindgesprekken in volle gang. Dat is voor ons altijd weer een 

fijn moment om alle ouders met hun kind te spreken! Net zoals tijdens de 

samenwerkkwartieren. De opkomt was weer hoog. Excuses voor de wat late 

berichtgeving over deze kwartieren.  

Sinterklaas is inmiddels ook in het land en dat bezorgt welkome gezelligheid en met 

name extra lichtpuntjes. U leest er in deze nieuwsbrief meer over! 

 

 

Welkom bij ons op school in november:  

Sadie, Siem en Leon 
 
 
 

Gluren bij de buren! 

Op 7 en 8 november hebben we collega's van andere Saksscholen bij ons mogen 

ontvangen. De kijkvraag was: ‘Hoe zien wij dat het goed gaat met de kinderen van 

Saks?’ Iedere school volgt kinderen op een andere manier, gebruikt daar andere 

instrumenten voor of organiseert het onderwijs anders. Mooi om op deze manier met 

en van elkaar te leren! De collega's die onze school bezochten waren onder de 

indruk van Breinhelden, de flexibele werkplekken en de fasen van zelfstandigheid.  

Op donderdag 10 november was het onze beurt om op andere scholen te kijken. Wij 

hebben het volgende opgehaald: een kijkje in de keuken en het handvaardigheids-
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lokaal op de Vlindertuin was erg interessant. Ook omdat wij welkom zijn om daar ook 

eens gebruik van te maken! Dit gold ook voor de Tech-room van de Kring, een ruimte 

waar leerlingen technieklessen kunnen krijgen waar wij ook welkom zijn. De 

leerkrachten hebben verschillende manieren gezien van samenwerking tussen 

groepen. Op sommige scholen werken leerlingen groeps- doorbroken voor bepaalde 

vakken. Dit houdt in dat de leerlingen minder in één klas les krijgen van één vaste 

docent maar van meerdere docenten verschillende vakken volgen. Ook zijn er 

verschillende overlegmodellen voor de lesvoorbereidingen binnen andere scholen 

gezien. Het kijken bij collega's is goed om te doen, het geeft tijd om naar onderwijs te 

kijken en over ons eigen onderwijsaanbod na te denken. Ook bevordert het de 

samenwerking tussen collega's van Saks. Allemaal weten we iets en samen weten 

we een heleboel! 

 

Studiedag 9 november. 

Deze dag bestond uit 2 onderwerpen. De ochtend kregen we van een deskundigen 

inzicht in het menselijk brein. Dit bestaat uit 3 onderdelen: Het reptielenbrein, het 

zoogdierenbrein en het mensenbrein. De verschillende breinen werken op 

verschillende manieren. U herkent het vast wel: je weet wat je moet doen om een 

bepaald doel te realiseren, maar je doet het niet. Rationeel gezien weet je het (het 

mensenbrein), maar je wordt beïnvloed door je emoties (het zoogdierenbrein) en/of 

door je instinct (het reptielenbrein). En zo worden onze acties dus grotendeels 

beïnvloed door het zoogdierenbrein en het reptielenbrein. Zo werkt het bij ons, zo 

werkt het bij kinderen. Door deze inzichten kijken we anders naar ons eigen 

handelen en het handelen van kinderen. En begrijpen we ook beter waarom iemand 

doet zoals hij/ zij doet. En dit verklaart ook waarom het veranderen van gedrag niet 

eenvoudig is. Bij de studiedag in maart gaan we hier verder op in.  

In de middag heeft juf Stéphanie ons meegenomen in de wereld 

van de meer- en hoogbegaafden. We hebben informatie gekregen, 

samen naar ons beleid 'Meer- en hoogbegaafdheid’ gekeken en 

deze van tops en tips voorzien om deze weer passend naar onze 

school te maken. En we hebben een aantal uitdagende opdrachten 

gedaan die de kinderen in de Flexgroep ook krijgen.  

 

 

 

Hoe gaat het met juf Charlotte? 

Sinds de zomervakantie ben ik (juf Charlotte) de eigenlijke schoolleider van de 

Regenboog aan het re-integreren op school. Voor de nieuwe ouders, ik ben ziek 

geweest en door een langdurig behandeltraject ruim een jaar uit de roulatie. Het gaat 

steeds iets beter met mij. Door samen met Karin te werken kan ik van steeds meer 

zaken de draad weer oppakken. De balans voor mezelf blijven houden tijdens de 

opbouw is een kunst en soms is het letterlijk vallen en opstaan. Het plan is dat ik 

steeds meer uren zelfstandig ga maken en dat juf Karin dan haar uren afbouwt. Voor 

nu houdt dit in dat ik er één dag per week zelfstandig ben en twee dagen dubbel met 

juf Karin. Als hier veranderingen ik komen hoort u dit uiteraard. 

 



 
 

Sinterklaas! 

Gelukkig, ook dit haar bezoekt de Sint de Regenboog weer! Hij komt op 5 december. 

De groepen 1 t/m 5 kunnen op een groepsbezoek rekenen. De groepen 6 t/m 8 

verrassen elkaar met mooie surprises. Er wordt deze dag voor de Ouderraad voor 

een 10-uurtje gezorgd, deze hoeft u dus niet mee te geven. De schooltijden zijn 

gewoon van 8.30-14.15 uur.  

 

Kerstmis. 

We zitten nog midden in de Sintviering, maar we melden alvast dat de Kerstviering 

op donderdag 22 december van 17.00-19.00 uur is.  Deze dag gaan de kinderen 

eerst gewoon van 8.30-14.15 uur naar school. Over de invulling informeren we u 

later. De kerstvakantie start op vrijdag 23 december om 12.00 uur.  

 

Tevredenheidsonderzoek 

Vorig schooljaar heeft een deel van u het tevredenheidsonderzoek ingevuld, net 

zoals onze collega’s en de kinderen van groep 5 t/m 8. De uitkomsten van deze 3 

groepen waren goed! En natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten. Juf Charlotte is met 

de kinderen van de leerling raad in gesprek om te kijken welke aandachtspunten 

voorrang hebben en hoe we deze kunnen verbeteren. Ook met een afvaardiging van 

het team kijken we waar onze krachten en verbeterpunten liggen. En we hebben 

vorige week een bericht verstuurd met de vraag of ouders ook met ons mee willen 

denken. Zo bouwen we samen aan de school!  

 

Invallers gezocht! 

Misschien kent u iemand in uw omgeving met een onderwijsbevoegdheid die bij ons 

zou willen invallen? Neem dan contact met ons op via regenboog-m@saks.nl 

 

 

 

  
                                                                                        

 
 

Contact 
School:       regenboog-m@saks.nl 
Ouderraad: orderegenboog@hotmail.com  

MR:             mr.regenboogmdl@saks.nl  
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