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Positiviteit 

 

Hetty Janson (directeur) 

Info-avond groepsverdeling 

Vandaag heeft u het bericht gekregen over de 

groepsverdeling van komend schooljaar.  

De groepsverdeling van alle leerlingen over 9 

groepen was een moeilijke puzzel, maar we zijn 

eruit. 

Op maandag 11 april van 19.00 tot 20.00 uur op 

locatie Albertine Kehrer zal er een 

informatieavond worden gehouden waarin we 

als team en MR toelichting willen geven over 

deze vastgestelde groepsverdeling.  

Tijdens deze avond nemen we u graag mee hoe 

we tot deze keuze zijn gekomen. 

Wees welkom! 

Studiedag 18 maart 

Terwijl de leerlingen (en ouders) genoten van de 

zonnige vrije dag, hebben we als team een heel 

effectieve studiedag gehad.  

 

Als eerste zijn we in onze resultaten gedoken. 

We zien dat onze school met technisch lezen en 

spelling over het algemeen voldoende scoort.  

 

Met rekenen en begrijpend lezen is er nog werk 

aan de winkel. Zoals u weet, zijn we dit jaar 

gestart met een nieuwe rekenmethode. Dat zien 

we nu nog niet terug in de resultaten. De 

kinderen moesten digitaal vaardig worden om 

op de Chromebooks te leren werken. Ook biedt 

deze methode strategieën soms op een andere 

manier aan. Het kost tijd om die je eigen te 

maken. We zien de laatste weken dat de 

leerlingen dit goed oppakken, dus we hebben er 

alle vertrouwen in dat de resultaten aan het eind 

van het jaar hoger liggen. Zeker omdat we net 

voor en ook tijdens de cito toetsen nog volop in 

de corona perikelen zaten, waardoor er veel 

uitval is. Ook dat hopen we achter ons te 

hebben. 

 

Begrijpend lezen staat voor de komende 

maanden ook hoog op onze prioriteitenlijstje. 

We werken met de methode Close Reading. 

Deze was nog niet voldoende geïmplementeerd, 

maar we zijn daar nu hard mee aan het werk en 

ook krijgen alle collega's hier een stukje 

coaching op. Dus ook daar hopen we wat groei 

te zien. 

 

Verder hebben we die dag onze 

schoolontwikkeling geëvalueerd. Waar staan we 

met onze Kanjermethode bijvoorbeeld. We zijn 

een kanjerschool, maar dat moet weer wat 

nieuw leven worden ingeblazen. Daarom hoopt 

Alie Bootsma binnenkort samen met het 

leerteam gedrag bij alle collega's een kanjerles 

bij te wonen om ons feedback te geven op ons 

handelen. 
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Ook hebben we nagedacht over de nieuwe 

methode Blink rondom het thematisch werken 

en gekeken naar ons leesonderwijs. Al met al 

een intensieve dag, waarin we voor de komende 

maanden weer even onze koers hebben 

bepaald. 

 

Methode schrijven 

Op onze school is in de afgelopen jaren 

verschillende keren nagedacht over hoe we 

onze leerlingen willen leren schrijven. Willen we 

dat met verbonden schrift of in blokletters. Nu 

leren de kinderen tot en met groep 4 het 

blokschrift aan en daarna aan elkaar schrijven.  

 

We concludeerden met elkaar dat zo'n wissel 

niet verstandig is, omdat leerlingen dan twee 

keer in hun schoolloopbaan schrijfletters moeten 

aanleren. In groep 7 en of 8 gingen ze dan een 

eigen handschrift ontwikkelen en werd het soms 

weer anders. Deze wisselingen gingen ten koste 

van de netheid. We hebben daarom besloten 

om voor één soort schrift te kiezen.  

 

Na een aantal overlegmomenten en ook na 

inwinning van het advies van externen hebben 

we gekozen voor het verbonden schrift vanaf 

groep 3. Dat is motorisch gezien in het begin 

best lastig, maar het voordeel is dat je maar één 

soort lettervormen hoeft aan te leren.  

 

Argumenten die aan deze keuze ten grondslag 

liggen, waren onder andere: verbonden schrift 

gaat sneller dan blokschrift en ook kun je met 

verbonden schrift wel blokletters lezen, maar 

andersom niet. Dus een (boodschappen)briefje 

in verbonden schrift, kan een kind dat alleen 

blokletters heeft geleerd, dus lang niet altijd 

meer (goed) lezen. Maar één van de 

zwaarwegende argumenten was wel, dat je met 

het aanleren van de verbindingen er ook 

verbindingen tussen hersenen worden gelegd. 

En dat laatste is zeker niet onbelangrijk!  

 

 

 

Zwemmen 

 

Op woensdag 23 maart was het weer zo ver: De 

60 minuten cup in Het Caribabad! 

We deden met De Regenboog mee met twee 

super enthousiaste teams. Wat leuk dat het 

eindelijk weer kon zeg!! 

Er was een team van het Retranchement en een 

team van locatie Albertine Kehrerstraat. Allebei 

de teams hadden een begeleider die ze goed 

aanmoedigde. Er deden meerdere scholen mee 

uit Gorinchem en de tribune zat vol met ouders 

die kwamen kijken naar deze sportieve kids. 
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De kinderen hebben een uur lang baantjes 

gezwommen. Sommigen zwommen twee banen 

en anderen wisselden elkaar af, zodat ze een 

beetje op adem konden komen. Wat kunnen ze 

goed zwemmen zeg!! 

Toen het uur voorbij was kregen we van de 

zwemvereniging PCG nog een demonstratie van 

hele goede zwemmers! Het was leuk om te zien! 

Ook werden alle kinderen getrakteerd op fruit en 

groente tussendoor en na afloop nog op een 

lekker snoepje. 

Het team van de Regenboog Albertine 

Kehrerstraat heeft zelfs de tweede prijs 

gewonnen en kregen een medaille! Super knap 

hoor!! 

Wij vonden het leuk om het enthousiasme te 

zien van al onze kinderen en wie weet doen er 

volgend jaar wel veel meer teams mee! 

Groetjes, Juf Yvonne en Juf Jeanine 

Nieuw leven 

 

 

Het eerste kuikentje is geboren bij juf Jowelle in 

de klas. Het kuikentje heet Flip de kip. De 

kinderen hebben beschuit met muisjes gegeten 

om het te vieren. Wisten jullie dat je ook zwarte 

kuikentjes hebt? 

 

 

Open Dag/inloopochtend 

Woensdag 13 april zetten we tussen 9.00 en 

12.00 uur onze deuren graag open voor ouders 

die op zoek zijn naar een basisschool voor hun 

kind(eren). De school is gewoon in actie, maar 

we zetten extra koffie en thee en staan klaar om 

rondleidingen te geven. Enkele ouders van de 

MR zullen ook beschikbaar zijn en kunnen als 

ouders ook iets vertellen hoe fijn het is op onze 

school. 

Kent u iemand die op zoek is naar een school? 

Geef door dat ze van harte welkom zijn. 
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Zegt het voort, zegt het voort…. 

 
 

 

 

Uitnodiging Kinder- en Fakkelfeest 

 

 

Vanuit Jong JGZ 

Naast het gesprek met ouders van jongeren, wil 
Jong JGZ ouders van kinderen in de 
basisschoolleeftijd bevragen over hun wensen 
en behoeften van de JGZ. In het kader van het 
onderzoek “Wat wil de klant” is er daarom een 
vragenlijst ontwikkeld voor ouders van kinderen 
in de basisschoolleeftijd. 

 

 

Met vriendelijk groet, Sandra van Gemert 
(trekker van het onderzoek “Wat wil de klant” in 
het kader van het project Duurzame JGZ voor 
jeugdigen) 
 
Vakantierooster 2022-2023 
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Agenda april 2022 aanpassen 

vanaf deze 
maand 

groepsbezoeken door directeur 
en IB 

ma 11 april info-avond groepsverdeling 

wo 13 april open inloopochtend voor 
(mogelijke) nieuwe ouders 

do 14 april Paasviering in de klas 

vr 15 april Goede vrijdag 
leerlingen zijn vrij 

ma 18 april 2e Paasdag 
leerlingen zijn vrij 

wo 20 april start Centrale Eindtoets 

vr 22 april Koningsdag 
alle leerlingen om 12.30 uur uit 

ma 25 april 
t/m  
vr 6 mei 

Fijne… 

 

 

 

Namens alle collega’s wens ik iedereen 

 gezegende paasdagen 

 

 

 

 

 

 

Jaarplanning 2021-2022 

Op onze website staat een overzicht van de 

belangrijke data voor dit schooljaar. 

www.regenboog-gorinchem.nl  

Volgende nieuwsbrieven 

vrijdag 13 mei 2022 

vrijdag 17 juni 2022 

http://www.regenboog-gorinchem.nl/

