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Social Schools
Als team zijn wij erg tevreden over onze
nieuwe communicatie-app Social Schools.
Fijn om te horen dat zoveel ouders positief
spreken over dit nieuwe
communicatiemiddel. Via deze app kan
ook de kalender van school worden
bekeken. Deze digitale kalender is een
vervanging voor de papieren kalender die
in het verleden werd meegegeven.
Hierdoor voldoen wij aan de AVGwetgeving en tegelijkertijd hopen we
hiermee duidelijker te zijn in onze
communicatie.
Stand van zaken verbouwing CNS ‘De
Regenboog’
Op dit moment is er een architectenselectie
geweest en heeft de stuurgroep
“verbouwing” een architect gekozen. Er is
gekozen voor Fier architecten uit Nijkerk.
Nu is het tijd om samen met de architect
het PVE (programma van eisen) uit te
werken. In deze fase worden ook de eerste
schetsen gemaakt van het bouwproject.
Aan de hand van deze schetsen maken we
een plan om te kijken hoe we verder gaan.
Inmiddels heeft de architect ook samen
met ons en SKO onze locatie bezocht.
Over een aantal weken verwachten we
onze eerste tekeningen. In maart is er een
afspraak gemaakt om dit door te spreken.

Zendingsgeld
In de afgelopen maand hebben de
leerlingen een mooi bedrag gespaard voor
de zending: € 244,27. Allemaal bedankt
voor het sparen voor de zendingskinderen.
Fancy Fair
U heeft het vast ook gezien dat de
binnenkomst van de school veranderd is.
Er is nieuwe vloerbedekking gelegd, de
muren zijn gesausd en een aantal ouders
hebben voor een leuke aankleding gezorgd.
Om de kosten van deze opknapbeurt te
dekken gaan we een Fancy Fair
organiseren. We zijn samen met de
ouderraad bezig met de voorbereidingen.
U hoort hier binnenkort meer over. Wat al
wel vaststaat is de datum. Deze dag wordt
gehouden op vrijdag 17 mei. Zet deze dag
alvast in uw agenda!
Old Papier
In de gemeente Oldebroek wordt op
diverse zaterdagen oud papier opgehaald
met vrijwilligers van diverse verenigingen.
Als school hebben wij ook jaren hieraan
meegedaan wat een mooi bedrag voor de
schoolkas oplevert (ca. € 1.000,00 per
jaar). Het enige wat wij hiervoor hoeven te
doen is mee te helpen met het ophalen met
de vrachtwagen van van Werven. Een
aantal ouders hebben dit gedaan maar
omdat hun kind in groep 8 zit hebben we
nieuwe mensen hiervoor nodig. Onze
school is twee zaterdagen per jaar
ingedeeld. De ophaaldata voor dit jaar zijn
9 maart en 14 september van 08.00-ca
12.30 uur. Is dit wat voor u? Dan kunt u
zich aanmelden. Dit kan bij Regina
Ruitenberg reginaruitenberg@regenboogoldebroek.nl.

Wat hebben de kinderen genoten van de
sneeuw!

Vertrouwenspersoon
Het is fijn dat we hier kunnen noemen dat
juf Mirjam Doornbos de rol van
vertrouwenspersoon op zich heeft
genomen in onze school. Eén van de taken
die bij deze rol hoort is het meten van de
sociale veiligheid en hier ook
daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.
We vinden het belangrijk dat CNS ‘De
Regenboog’ een school is waar we omzien
naar elkaar en waar we ook op het gebied
van omgang met elkaar actief werken aan
verbeteringen. Door een leerkracht deze rol
te geven maken we een grote stap in de
goede richting. Ook de inspectie heeft ons
gevraagd dit op te pakken.
Verkeersbrigadiers
Aan het eind van het schooljaar worden de
leerlingen van groep 7 ingezet als
verkeersbrigadier. Zij ontvangen
binnenkort een training.
Aan het eind van het schooljaar is er
opnieuw een vacature onder de volwassen
verkeersbrigadiers omdat haar kind in
groep 8 zit. We doen een oproep aan u als
ouders om u ook aan te melden voor
verkeersbrigadier. Als u één maal per week
zou willen helpen kost u dit ongeveer 20
minuten. U kunt zich aanmelden bij Regina
Ruitenberg reginaruitenberg@regenboogoldebroek.nl. Helpt u mee om de kinderen
veilig over te laten steken?

Belangrijke data
18.02 Contactmiddag en –avond
20.02 Volleybaltoernooi
20.02 Rapport mee
22.02 Meester Kanis jarig
23.02 Voorjaarsvakantie
t/m 03.03

Onderwijskundige ontwikkelingen –
EDI – Expliciete Directe Instructie
Op onze school vinden we het belangrijk
dat we op een goede manier lesgeven. Juist
om deze reden hebben we op school
regelmatig momenten dat we geschoold
worden in het geven van goed onderwijs.
Leerkrachten weten op onze school hoe ze
les kunnen geven vanuit het directe
instructiemodel. Maar dit instructiemodel
is de afgelopen jaren doorontwikkeld en
hieruit is het EDI model ontstaan. Dit
model stimuleert de kinderen om actief
mee te doen en verhoogt hierdoor de
intrinsieke motivatie. We hebben als team
scholing gehad en het EDI boek gelezen.
We proberen zoveel mogelijk in onze
lessen het EDI-model toe te passen en zijn
enthousiast over de meerwaarde.
Het is goed om te weten dat deze
ontwikkeling meer is dan alleen een
theorie. Wanneer je nu door de hallen van
school loopt en in de klassen kijkt zie je
dat er daadwerkelijk op een andere manier
wordt gewerkt.

