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BELANGRIJKE DATA:
7 september : informatieavond groep 1/2 blauw
10 september: informatieavond groep1/2 oranje
14 t/m 18 september: driehoeksgesprekken
BESTE OUDERS/VERZORGERS,

De kop is er af! De eerste schoolweek zit er alweer
bijna op. Vorige week hebben wij twee studiedagen
met het team gehad waarbij we onder andere een
training voor onze nieuwe taalmethode hebben
gehad en veel praktische zaken hebben afgestemd
met elkaar. Afgelopen week hebben we met het
team ook een training gehad voor onze nieuwe
rekenmethode. Kortom: we zijn helemaal
geïnspireerd en hebben veel zin om te werken met
onze nieuwe materialen.
Deze Boogletter staat vol met veel informatie en
praktische zaken.
Ik wens u veel leesplezier en wens iedereen een
inspirerend en leerzaam schooljaar toe!
Groet,
Niki Peeters
directeur IKC de Regenboog
NOODNUMMERS EN TOESTEMMING BEELDMATERIAAL
Vorig schooljaar hebben wij alle gegevens rondom
noodnummers gedigitaliseerd waardoor het nu niet meer
nodig is om u jaarlijks hiervoor om input te vragen.
Mocht het toch zo zijn dat er iets gewijzigd is hierbij of u
twijfelt of deze gegevens nog up to date zijn (denk aan
telefoonnummers, medicatie, allergieën, huisarts, etc.)
neem dan even contact op met onze administratief
medewerkster Wilma Rosmulder
(w.rosmulder@stichtingatos.nl), zij past dit dan aan in het
systeem.

Bovenstaande geldt ook voor de toestemming
beeldmateriaal, mocht er iets wijzigen in deze
toestemming geef dit dan door aan Wilma Rosmulder.

Alle nieuwe leerlingen krijgen eenmalig deze twee
formulieren mee naar huis om in te vullen.
NIEUWE REKENMETHODE
Afgelopen week zijn wij in groep 1 t/m 8 gestart met onze
nieuwe rekenmethode: Getal en Ruimte Junior. Wij zijn
erg enthousiast over deze methode omdat:
•
•
•
•

Er wekelijks één onderwerp centraal staat
(bijvoorbeeld breuken)
Er een goed aanbod is op verschillende niveaus
In de lessen gewerkt wordt aan zelfvertrouwen
en eigenaarschap van de kinderen
De methode goed aansluit bij het voortgezet
onderwijs en het niveau van onze leerlingen

Het is voor iedereen even wennen om met deze methode
te werken, wij zien dat de kinderen dit enorm goed
oppakken. Het eerste blok is vooral gericht op
herhalingsstof en eventuele verschillen met de vorige
methode aan te pakken.
De groepen 1/2 werken met uitdagende leskaarten die
passen binnen de thema’s in de groep.
We kiezen er bewust voor om de kinderen uit de groepen
3 t/m 5 op papier te laten werken, deze kinderen zijn nog
druk bezig met hun schrijfmotoriek en getal positionering
en wij vinden het belangrijk dat hier veel aandacht voor is
en dit goed automatiseert.
De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 maken de
verwerkingsstof op Chromebooks, we hebben
werkboeken achter de hand voor het geval er een storing
is op het digitale platform.
Tijdens de driehoeksgesprekken zullen er materialen
klaarliggen zodat u de methode in kunt kijken. Voor meer
informatie over Getal en Ruimte Junior ga naar:
https://www.noordhoff.nl/basisonderwijs/methoden/reken
en/getal-en-ruimte-junior
Elke maand ontvangt u een ouderbrief vanuit de
methode zodat u precies weet waar wij in de groepen
mee bezig zijn.

NIEUWE TAALMETHODE
Vorig schooljaar zijn wij in de groepen 4 t/m 8 gestart
met een nieuwe spellingmethode: STAAL. In de
spellingmethode worden alle spelling categorieën en
grammatica (denk aan persoonsvorm, onderwerp,
gezegde, etc.) aangeboden.
Dit jaar starten we in de groepen 4 tot en met 8 met het
taalgedeelte van STAAL. Het is een zeer uitdagende
taalmethode die werkt vanuit thema’s en waarbij
verschillende tekstsoorten centraal staan (informatieve
teksten, brieven, verhalen, e-mail, etc.). Doordat de
kinderen werken aan vaardigheden en geen technische
strategieën aanleren (zoals bij spelling), geeft de
methode ruimte om de thema’s niet op volgorde aan te
bieden. Zo kunnen wij weer goed aansluiten bij thema’s
die leven in de school zodat het voor de kinderen
betekenisvol is wat wij doen in de groepen.
In elk thema krijgen de kinderen vaardigheden
aangeboden en werken ze uiteindelijk naar een
eindproduct toe, dit kan een presentatie zijn maar ook
bijvoorbeeld een verwerking op papier. Voor meer
informatie over de methode, ga naar:
https://www.malmberg.nl/Basisonderwijs/Methodes/Taal/
Staal.htm
SPREEKBEURTEN
Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen, naast alle
vakinhoudelijke en sociale vaardigheden, ook leren hoe
ze een presentatie kunnen houden. U bent dan ook
gewend dat uw kind vanaf groep 1 t/m 8 een
praatkofferkring of spreekbeurt houdt. Vanwege alle
nieuwe methoden waar we inmiddels mee werken en de
vaardigheden die daarin worden aangeboden, brengen
wij een wijziging aan rondom spreekbeurten.
In de nieuwe taalmethode STAAL voor de groepen 4 t/m
8, maar ook in de methode BLINK (geïntegreerd
wereldoriëntatie) voor de groepen 5 t/m 8 wordt
toegewerkt naar een eindproduct waarin presenteren
een van de eindproducten is die meerdere keren
terugkomt per schooljaar. Daarom kiezen wij ervoor om
de kinderen van de groepen 4 t/m 8 niet meer apart een
spreekbeurt te laten voorbereiden.
In de groepen 1 t/m 3 blijft de praatkofferkring wel

bestaan, op deze manier leren de kinderen in de groepen
1 t/m 3 spreken voor een groep en blijft er een
doorgaande lijn bestaan vanaf groep 1 tot en met 8.
DOCU GROEPEN 6 T/M 8
Vanwege dezelfde reden zoals net beschreven onder het
kopje ‘spreekbeurten’ wordt vanaf dit schooljaar docu
niet meer als apart vak aangeboden in de groepen 6 t/m
8. Tijdens docu leren de kinderen een werkstuk te
schrijven, inmiddels zitten deze vaardigheden volledig
verwerkt in de methode van taal en wereldoriëntatie
waardoor docu niet meer van toegevoegde waarde is als
apart vak.
GYM
Vanaf volgend week starten de gymlessen weer. U hoort
via de leerkracht van uw kind op welk moment uw kind
gymles heeft.
BRIEVEN VIA PARRO
We krijgen regelmatig terug dat het communiceren via
twee kanalen (Parro en e-mail) wat verwarrend kan
werken. We gaan daarom dit schooljaar experimenteren
en willen zoveel mogelijk nieuwsbrieven ook via Parro
verspreiden. Het blijft een experiment, dus uw ervaringen
zijn voor ons erg belangrijk. Heeft u een tip of wilt u uw
ervaring met ons delen dan mag dat gestuurd worden
naar de directeur, Niki Peeters:
directieregenboog@stichtingatos.nl
Let op: omdat we meer via Parro gaan communiceren is
het belangrijk dat u in Parro kunt, via de leerkracht van
uw kind kunt u een inlogcode vragen.
NA SCHOOLTIJD NIET PARKEREN OP KISS EN RIDE
Vanwege onze maatregelen rondom COVID-19 is het
belangrijk dat de Kiss en Ride vrij blijft van auto’s na
schooltijd, zo kunnen ouders daar met 1,5 meter afstand
op hun kind wachten en onze kinderen veilig naar huis.
Wilt u dit ook delen met eventuele oppas/opa’s/oma’s
die uw kind ook komen ophalen? Dank u wel!

INFORMATIEAVOND
Zoals u van ons gewend bent, vindt er in de eerste
schoolweken altijd een informatieavond voor alle
groepen plaats.
Helaas zijn we door de Covid-19 richtlijnen verplicht om
de infoavond in een andere vorm te gieten, dit betekent
dat we voor de groepen 1/2 op aparte avonden een
informatieavond organiseren en dat we voor de groepen
3 t/m 8 op een andere, ludieke, wijze onze informatie
met u delen.
Groepen 1/2
We kiezen ervoor om voor de groepen 1/2 wel een
informatieavond te houden. Doel hiervan is vooral om
elkaar en ons onderwijs beter te leren kennen. Het is de
bedoeling dat er maar één ouder uit het gezin naar de
informatieavond komt.
De avond wordt in de hal georganiseerd, daar kunnen we
de 1,5 meter richtlijn op een veilige manier hanteren.
Wanneer u niet in de gelegenheid bent om aanwezig te
zijn bij deze avond, geeft u dit dan door aan de
betreffende leerkracht?
Tijdens deze avond is het niet de bedoeling dat over
individuele leerlingen gesproken wordt.
*Infoavond groep 1/2 blauw op maandag 7 september
om 19.30 uur.
*Infoavond groep 1/2 oranje op donderdag 10 september
om 19.30 uur.
We streven ernaar rond 20.30 uur deze avond af te
ronden.
Groepen 3 t/m 8
De groepen 3 t/m 8 krijgen in de week van 7
september een filmpje gepresenteerd waarin een indruk
gegeven wordt van de eerste schoolweken. De
leerkrachten stellen zich dan ook aan u voor. Verdere
informatie over deze link volgt nog.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben.

GRAAG WIL IK ME EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Renate van Schaik. Ik ben verbonden aan de
Regenboog als schoolmaatschappelijk werker. Ik werk
voor Stichting Rijnstad.
Uw zoon of dochter gaat naar de Regenboog en hoopt
daar een fijne tijd te hebben en veel te kunnen leren. Het
kan soms zijn dat het niet gaat zoals je als ouder zou
wensen. Dat je je zorgen maakt om de ontwikkeling van je
kind. Waar dat aan ligt is niet altijd zo gemakkelijk te
zeggen. Soms kan de school dan hulp bieden en kan het
fijn zijn als er anderen mee kunnen denken.
Ik denk graag mee met de school en met ouders om te
kijken wat er nodig is voor de kinderen zodat ze wel weer
lekker in hun vel zitten en zich verder kunnen
ontwikkelen.
U kunt denken aan vragen over bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•

Opvoeding
Ontwikkeling van uw kind
Gedragsproblemen
Informatie over hulpverlenende organisaties
Zaken die van invloed kunnen zijn op het welzijn
van uw kind zoals bijvoorbeeld echtscheiding,
rouwverwerking, omgaan met pesten

U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen of mij via de
leerkracht of intern begeleider benaderen.
Renate van Schaik
06-21531805

r.schaik@rijnstad.nl
BERICHT JOLANDA SKAR
Beste ouders,
Hierbij wil ik u laten weten dat ik vanaf 1 oktober a.s. IKC
de Regenboog ga verlaten als Locatiemanager namens de
SKAR-locaties; KDV, Peuterwerk en de BSO.
Vanaf 1 oktober a.s. ga ik werken als Locatiemanager op
KC de Kameleon en BSO de Vrijbuiters in Driel en op KDVtante Kers en BSO de Boomhut in Elst van SKAR.
Ik heb de afgelopen 5 jaar met ontzettend veel plezier
op IKC de Regenboog gewerkt.
Ik heb veel kinderen, ouders en collega’s mogen
ontmoeten en lief en leed met hen gedeeld.
Vol trots en dankbaarheid voor alles wat ik mocht
betekenen voor de ontwikkeling van kinderen en het vele
wat IKC de Regenboog mij heeft gebracht, neem ik
afscheid.
Ik geef het stokje door aan “Tessa Murre”. Tessa werkt al
enige jaren voor SKAR en heeft ook heel veel zin om in
Bemmel te gaan starten.
Wie weet tot ziens, ik wens u alle GOEDS voor de
toekomst samen met jullie allerliefste kinderen!
Met vriendelijke groet,
Jolanda van Essen- Brinkhorst
NIEUWE LEERLINGEN
Deze week hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Evi van Treijen
1/2 oranje
Mara van Treijen
1/2 oranje
Nora de Haan
1/2 oranje
Luca Polman
1/2 oranje
Luuk Reulink
1/2 oranje
Arthur Kramer
1/2 blauw
Maas Jagers
1/2 blauw
Yann Jagers
4 DaJea

Bart Peters
3 AnMau
Levi Poldermans
4 DaJea
Ivan van der Horst
6 AdaJea
Jun Dolmans
3AnMau
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op
onze school!

