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Heerlijk; weer een school met leerlingen!

Wat fijn dat ik deze eerste week overal heb
kunnen kijken. En bij het rondgaan hoorde ik
een mooi gebed en dat deel ik graag met jullie.

Dank U Heer dat ik mag leven,

dank U voor de nieuwe dag.

Dank U dat ik met mijn vriendjes

ook vandaag weer spelen mag.

Dank U Heer dat ik naar school kan,

dank voor alles wat ik leer.

Dank U wel voor alle dingen,

die wij krijgen keer op keer.

Amen

Hetty Janson (directeur)

Corona; kleuteringang

Om voldoende afstand te kunnen houden
tussen volwassenen, mogen de leerlingen van
groep 1/2 om 8.20 uur worden gebracht. Op
maandag, dinsdag en donderdag zorgen de
groepsleerkrachten er voor dat ze om 14.20
opgehaald kunnen worden. Wanneer het RIVM
aangeeft dat de afstand tussen volwassenen
geen probleem meer is, zullen we weer volgens
de gewone tijden starten en eindigen.

Deelraad Medezeggenschap De Regenboog

Aan hef begin van het nieuwe schooljaar stellen
wij graag de leden van de Deelraad MR van de
Regenboog aan jullie voor en frissen wij meteen
even het geheugen op over de functie van de
MR en waarvoor je MR-leden kunt benaderen.

De Medezeggenschapsraad van onze school
bestaat formeel uit 3 deelraden: 1 voor
Kleurenlint, 1 voor Juniorcollege en 1 voor de
Regenboog (Albertine Kehrerstraat en
Retranchement). De deelraad Regenboog is
gesprekspartner van directeur Hetty Janson in

beleidszaken, die specifiek onze twee locaties
betreffen.

Wie vormen de Deelraad Regenboog?
Namens de ouders:
Mirjam van der Molen (RT)
Daniëlle den Ottelander (AK), voorzitter
Esther Versluis (AK)

Namens de leerkrachten:
Jowelle de Joode (RT)
Mayanne de Graaff (AK)
Kees Versteeg (AK/ Plusklas), secretaris

Waar is een MR ook alweer voor?
In de wet is geregeld, dat elke school een
Medezeggenschapsraad moet hebben en welke
rechten en plichten zij hebben. In de MR praten
leerkrachten en ouders mee over het beleid van
de school (denk aan de verkeersveiligheid of
aanpak pesten). Over sommige onderwerpen
beslist de MR zelfs mee (zoals onderwijstijd,
vakantierooster of ouderbijdrage)

Op de agenda staan momenteel onder meer het
schooljaarplan en huisvesting.
We hebben er zin in ons samen in te zetten voor
onze mooie school.

Wil je iets met ons delen of heb je vragen? Dat
kan natuurlijk altijd en vinden we fijn!
Je kunt ons bereiken op
mr.regenboog@stichting-logos.nl
Of schiet ons aan bij school.

Positieve groepsvorming

Vrijdag 27 augustus zijn we als team gestart met
een training positieve groepsvorming. We
hebben met elkaar allerlei werkvormen
geoefend, die we deze week en de komende
periode met enige regelmaat inzetten. We zitten
namelijk de eerste periode van het jaar in de
'gouden' weken. We zijn ons weer even bewust
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geworden van het feit dat relatie voor prestatie
gaat. Dat een eerste indruk van de nieuwe
meester of juf heel bepalend is voor uw kind
(voor de rest van het jaar). Maar andersom geldt
dat natuurlijk ook.

Deze weken bestaan uit drie fasen. De forming,
storming en norming. In de fase van de forming
verkennen de kinderen elkaar. Is alles nog
hetzelfde als vorig jaar, zijn kinderen veranderd,
zijn er nieuwe leerlingen bijgekomen of
misschien vertrokken. Dus vooral weer even
kennismaken. Het is belangrijk dat de leerkracht
zorgt voor veiligheid in deze periode. Tijdens de
storming wordt de hiërarchie bepaald. Dat
verloopt in de ene klas rustiger dan in de
andere. De leerkracht begeleidt conflicten, praat
deze uit en laat ook merken dat die bij het leven
horen. Dan volgt de norming en dan staat vast
wat de regels en routines zijn en welke
afspraken er liggen. Die zijn bepalend voor de
rest van het jaar.

U begrijpt dat dit belangrijke weken zijn, waarin
wij als leerkrachten op allerlei manieren en met
verschillende werkvormen hier op een goede
manier leiding aan geven. Mogelijk merkt u thuis
aan het gedrag van uw kind ook hoe deze fasen
worden doorlopen. Is uw kind een paar dagen
wat onrustiger of juist afwachtend, dan kan dat
te maken hebben met het vormen van het
groepsklimaat.

Openzetten ouderportaal ParnasSys

Zoals u weet, werken wij op school met het
digitale systeem Parnassys. Daarin voeren wij
alle toetsresultaten in, maken we hulpplannen
aan als dat nodig is en houden we ook het
dossier van uw kind bij. U kon met de
inloggegevens die u destijds hebt gehad de
resultaten van de cito toetsen inzien.

Vanaf heden kunt u ook de methodetoetsen en
resultaten van de huiswerkvakken hierin volgen.
Daarnaast kunt u meelezen in de notities die we
van gesprekken maken. Mocht u geen inlogcode
hebben dan kunt u deze opvragen bij de
administratie

(admin.regenboog@stichting-logos.nl).

Het kan zijn dat u de komende weken dus een
keer een cijfer in Parnassys ziet voorbij komen.
Soms is dat een mooi resultaat, soms ook wat
minder. Met name bij de nieuwe rekenmethode,
waar de kinderen nog aan moeten wennen, kan
dat laatste het geval zijn. Het kan zijn dat u als
ouder schrikt bij het zien van een cijfer. U mag
er van uit gaan dat als ze ons zorgen maken
over de resultaten van uw kind we zeker contact
met u zullen opnemen. Is dat niet het geval dan
betekent het dus dat u niet ongerust hoeft te
zijn. We vragen u wel dringend om de
inlogcodes niet aan uw kind te geven.
Leerlingen vinden het soms fijn om hun
toetscijfer snel te zien, maar in principe zullen
wij als leerkrachten uw kind daarover informeren
(als dat gewenst is). We proberen de informatie
in de verslagen zo objectief mogelijk te
verwoorden. Mocht u desondanks vragen of
opmerkingen hebben dan kunt u deze (op de
reguliere contactmomenten) stellen of
doorgeven.

Bij inlogproblemen adviseren we u te kijken op
de site: https://support.parro.com.

Koptelefoons/oortjes

Vanaf dit schooljaar hebben we voor ieder kind
een eigen Chromebook.

Bij veel oefeningen hebben ze een koptelefoon
nodig, in groep 3 en 4 werken we met
koptelefoons van school.

Voor groep 5 - 8 krijgen de kinderen begin
groep vijf één keer een doosje met een In Ear
telefoon (oortjes) van school. Wanneer die kwijt
raken of kapot gaan willen we u vragen zelf voor
nieuwe te zorgen. (Voor een paar euro koop je
al een setje bij de Action of Big Bazar.)

Het is belangrijk dat ieder kind een goed
werkende koptelefoon of In Ear telefoon heeft.
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Agenda september 2021

week 37 School op SEEF
Wethouder van der Geest
bezoekt onze school

do 16 sept oudervertelgesprekken

week 38 Week tegen pesten

di 21 sept oudervertelgesprekken

ma 27 sept Studiedag voor het team;
alle leerlingen zijn vrij

wo 29 sept Kinderpostzegelactie gr 7

do 30 sept Hetty afwezig i.v.m. een
studiedag van de
stichting

Jaarplanning 2021-2022

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.

www.regenboog-gorinchem.nl

Volgende nieuwsbrieven

vrijdag 1 oktober 2021

vrijdag 5 november 2021

vrijdag 3 december 2021

vrijdag 14 januari 2022

vrijdag 4 februari 2022

vrijdag 11 maart 2022

vrijdag 1 april 2022

vrijdag 13 mei 2022

vrijdag 17 juni 2022

3

http://www.regenboog-gorinchem.nl

