15 oktober 2020
De nieuwe maatregelen die 13 oktober zijn afgekondigd hebben geen gevolgen voor het primair
onderwijs. We blijven open en hoeven binnen de school geen aanvullende veiligheidsmaatregelen te
nemen. Toch zijn we geschrokken van de strenge boodschap. De verspreiding van het virus gaat snel
en de situatie wordt als zeer ernstig omschreven. Zorgvuldigheid en voorzichtigheid blijven voor ons
de basis.
Van de GGD hebben we vernomen dat de drie besmettingen in groep 7 geen reden zijn om op school
maatregelen te nemen. We moeten alert zijn op kinderen met klachten in deze groep. Als kinderen
positief testen nemen we direct contact op met de GGD of nemen zij contact op met ons.
Vrijdagmiddag start de herfstvakantie. Daarmee sluiten we de eerste periode van dit schooljaar af.
Ondanks de vele maatregelen en aanpassingen kijken we terug op een goede periode. Het is ons
gelukt de informatieavonden en startgesprekken te organiseren en we hebben nauwelijks uitval
gehad. Verschillende teamleden hebben zich preventief laten testen, maar alle uitslagen waren
negatief.
De kinderen die in thuisquarantaine zaten en zitten krijgen thuisonderwijs. We hopen dat we deze
kinderen na de herfstvakantie weer in goede gezondheid terug kunnen zien.
Het team wenst alle ouders en kinderen een fijne en gezonde herfstvakantie.

Verder in deze nieuwsbrief:
•
•
•
•

Afsluiting Kinderboekenweek
Jaarvergadering VOF (van de VOF)
Speelgoed inzamelen voor pakjesavond (van de Lions Club)
Daltonstudiedag

Afsluiting Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek is feestelijk afgesloten. Leerlingen uit de groepen 7 en 8 hebben
tijdens een vossenjacht boeken uitgebeeld. Alle kinderen zijn in groepjes langs de
voorstellingen gewandeld. Bij elk goed geraden boek werd een letter gegeven. Met de
letters werd aan het einde een zin gemaakt: Lees veel boeken!
Jaarvergadering VOF (van de VOF)
De Vereniging voor Ouders en Feesten (VOF) is een vereniging voor en door ouders van
kinderen op OBS De Regenboog. De VOF beheert het geld van de vrijwillige ouderbijdrage en
ziet erop toe dat dit geld juist wordt besteed. Van het geld organiseert de VOF samen met de
leerkrachten allerlei festiviteiten voor de leerlingen. Daarnaast wordt een deel van het geld
besteed aan ondersteunende materialen en activiteiten voor de kinderen die niet van het
schoolbudget betaald kunnen worden.
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De ouderbijdrage wordt gebruikt voor:
● Schoolkamp groep 8
● Schoolreisjes van alle klassen
● Startfeest
● Schooldisco
● Sinterklaasfeest
● Kerstfeest
● Museumbezoek verschillende klassen
● Foto's voor de rode fotomappen
● Juffen- en meesterdag (om het jaar)
● Nieuwe boeken voor de bibliotheek
● Een ijsje in de zomer
● Diverse spullen voor in de klas zoals: planten, knutselspullen en pepernoten bakken.
De factuur voor de ouderbijdrage zul je binnenkort per email ontvangen.
Verder behartigt de VOF de belangen van de ouders en fungeert als spreekbuis richting het
team van OBS De Regenboog.
Elk jaar in oktober vindt de jaarvergadering plaats. Tijdens deze vergadering wordt aan alle
leden (alle ouders zijn automatisch lid van de VOF) uitgelegd hoe de VOF de ouderbijdrage van
het afgelopen jaar heeft gebruikt en wordt de begroting van het lopende jaar (2020-2021)
vastgesteld. Ook wordt het (eventueel bijgestelde) bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage
vastgesteld. Jij als ouder bent het klankbord van de VOF en jouw mening is dus belangrijk om de
juiste keuzes te maken.
Je bent dan ook van harte welkom op onze jaarvergadering op dinsdagavond 27 oktober
vanaf 20:00 uur. In verband met de maatregelen rondom het coronavirus zal de vergadering
dit jaar online plaatsvinden zodat iedereen er thuis van achter zijn of haar eigen laptop of
telefoon toch bij kan zijn.
Als je wilt meepraten (of gewoon alleen luisteren), meld je dan uiterlijk maandag 26 oktober
aan via ov@regenboog-breukelen.nl. Je ontvangt van ons dan een link om deel te nemen aan de
digitale vergadering en de stukken die besproken zullen worden, waaronder de begroting. Deze
stukken zullen ook op de schoolwebsite geplaatst worden zodat ze voor iedereen zijn in te zien.
Neem ook gerust contact met ons op als je vragen hebt of iets anders kwijt wilt, zoals suggesties
voor leuke festiviteiten of projecten om te bekostigen vanuit de ouderbijdrage, of als je het leuk
vindt om actief lid te worden van onze oudervereniging. We zijn bereikbaar via
ov@regenboogbreukelen.nl
Hartelijke groeten,
Laura Hoogeveen
Xander Laan, penningmeester
Claudia Melman
Marlies Noordzij, voorzitter
Brian Petalson
Renate Verstraete, secretaris
Arlette Vos
Afgevaardigden Regenboog-team:
Sanne van Spengen en Harri Homburg
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Speelgoed inzamelen voor pakjesavond (van de Lions Club)
De school werkt graag mee aan onderstaande gecombineerde actie van de speelgoedbank en
Lionsclub over Holland. We hopen dan ook dat u samen met uw kind(eren) in de herfstvakantie in de
speelgoedkast kijkt. Met speelgoed wat (bijna) niet meer gebruikt wordt, kan een kind verrast worden
dat op pakjesavond niets krijgt.

Speelgoedbank Stichtse Vecht wil de kinderen in onze omgeving een
onvergetelijke pakjesavond bezorgen.
Helpen jullie mee?
De Speelgoedbank Stichtse Vecht verzamelt gebruikt maar nog goed speelgoed in om dit te
verspreiden onder de kinderen die het niet zo breed hebben. Op deze manier verzorgen ze
ook voor hen een mooie en onvergetelijke pakjesavond.
Lionsclub Over Holland gaat de Speelgoedbank helpen met een inzamelingsactie zodat ze in
deze moeilijke tijden nog meer kinderen kunnen plezieren.
Help ons hierbij en lever je speelgoed aan wat nog goed is maar niet meer gebruikt wordt.
Kijk op je zolder of kinderkamer of er nog wat ligt wat ze kan helpen!

Hoe kun je het speelgoed
aanleveren?
Breng het speelgoed in de week
van 26 tot 30 oktober naar het
inleverpunt hier op school.
Lionsclub Over Holland zorgt
dan dat het bij de
Speelgoedbank wordt
afgeleverd.

Hartelijk dank!
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Daltonstudiedag
Tijdens de studiedag heeft het team gewerkt aan vier thema’s die allemaal te maken hebben met
(mede)eigenaarschap van onze leerlingen bij het onderwijsleerproces.
• In de eerste plaats hebben we gekeken naar de taakbrieven.
o De taakbrief kan beter aansluiten bij werken vanuit doelen en minder uitgaan van
registreren of werk af is. Daarbij vinden we dat kinderen moeten kunnen werken aan
persoonlijke leerdoelen.
o Kinderen gaan voortaan op de taakbrief reflectievragen invullen.
o De taakbrief gaat niet meer wekelijks mee naar huis, maar vier keer per jaar.
o We ontwikkelen een formulier waarop de kinderen terugblikken op de afgelopen
periode.
o In de taakbrief-map komt een blad waarop per kind afspraken komen over
meer/minder en/of extra werk. Het blad kan per periode aangepast worden.
• Bij eigenaarschap hoort reflecteren. We hebben afgesproken dat er dagelijks een
reflectiemoment op de dagplanning staat. Dat kan gaan over het werk, maar ook over
afspraken die in de klas gemaakt zijn.
• We werken met een ik-cirkel. Hierop registreren de kinderen aan de hand van vragen hoe ver
ze bijvoorbeeld zijn ten aanzien van zelfstandigheid en samenwerken. We hebben de vragen
specifieker gemaakt zodat ze beter aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen.
Omdat de ik-cirkel een speerpunt van ons onderwijs is, komt in alle klassen een poster (A3)
van de cirkel.
• We maken zichtbaar dat we een daltonschool zijn.
o Hiervoor ontwerpen we posters waarop te zien is hoe we invulling geven aan de vijf
kernwaarden.
o Verder willen we in de tussenlokalen zichtbaar maken welk gedrag we verwachten
van de kinderen als ze er samen of alleen werken.
o Het lokaal tussen de groepen 7 en 8 krijgt een speciale bestemming. Het wordt een
(dalton)onderzoekslokaal. Hier kan gewerkt worden aan projecten en presentaties.

Een fijne herfstvakantie,
Jeroen
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