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Beste ouders/verzorgers,   

   

Het is een poosje geleden dat wij u een nieuwsbrief toegestuurd hebben. We zitten 

alweer in december, de laatste maand van het jaar met een aangepast Sinterklaasfeest en een 

aangepaste Kerstviering. We zitten in ieder geval tot en met 19 december in 

aangescherpte maatregelen. Hopelijk blijkt dit voldoende te zijn. We hopen in ieder geval dat we de 

besmettingen naar beneden krijgen en dat zullen we allemaal samen moeten doen.   

Op school hebben we regelmatig zieke kinderen en ook zieke leerkrachten. We hebben te maken 

met corona, maar de gewone griep, verkoudheid en buikgriep bestaan ook nog. Extra leerkrachten 

die kunnen invallen zijn er gewoon niet en dan moeten we minder leuke maatregelen nemen en een 

klas of enkele klassen vrij geven. Dit is natuurlijk niet de bedoeling van onderwijs, maar we hebben 

hier helaas (in ons hele land) wel mee te dealen.    

   

Gelukkig zijn er ook nog andere zaken waar we ons mee bezig houden en waar we blij van worden, 

dat willen wij graag met u delen.   

 

▪ We willen graag openen met het fijne bericht dat juf Esmiralda ib-taken (intern begeleider) op 

zich heeft genomen. Hierbij ondersteunt zij de collega’s bij processen in de groep of met 

leerlingen waar dat nodig is. Esmiralda wordt bijgestaan door Laura, die natuurlijk van de hoed 

en de rand weet. Inmiddels heeft ze met alle collega’s al de groepsgesprekken gevolgd. In ons 

vorige directienieuws schreven wij over een interim IB-er. Dit is niet doorgegaan, omdat deze meneer in 

de tussentijd in de buurt van zijn woonplaats een andere baan had aangenomen. 

▪ Het eerste ouderpanel is geweest en onderstaande punten zijn aan de orde gekomen:  

o De nieuwe visie van school is aan de orde gekomen. Ouders gaven aan dat ze misten dat 

we trots mogen zijn op het feit dat we (in de normale en nieuwe) situatie veel met 

creativiteit en toneel bezig zijn. Ook in het nieuwe gebouw is dat toneel iets wat we heel 

graag terug willen laten komen. De visie treft u als bijlage aan op het laatste blad. 

o Hoe volgen we de leerlingen en communiceren dat? Ouders zouden het fijn vinden 

wanneer ze aan het begin van een schooljaar niet het gevoel krijgen dat er geen 

informatie gedeeld is en dat ze weer opnieuw moeten beginnen. De informatie wordt 

absoluut gedeeld en als team houden we elkaar hier ook scherp op. Neemt niet weg dat 

er soms inderdaad even iets blijft liggen. Dat is nooit de bedoeling.  

Het is goed om elkaar (ouders en team) op de hoogte te blijven houden van de stappen 

die wel al gezet zijn – neem elkaar mee. 

o Ouders gaven aan dat ze graag op de hoogte zouden zijn van de plannen die we als 

school voor het schooljaar willen gaan uitvouwen. Dit schooljaar ligt de focus op het 

verder ontwikkelen van een aantal schoolthema’s, oriëntatie op het nieuwe gebouw, 

oriëntatie op een portfolio, invoeren van een nieuwe gezamenlijke vorm van begrijpend 



 
 
obs. De Regenboog  |  Vergouwlaan 3  |  7776 BA Slagharen  | 0523-682206 |  directie@regenboogslagharen.nl 

 

luisteren en lezen, invoering van Snappet en zorgen dat alle leerlingen voldoen aan het 

minimum gestelde eindniveau. Stevige punten die veel tijd en aandacht vragen naast al 

het andere wat gewoon doorloopt. 

o Wat ook een punt van aandacht is zijn de communicatiekanalen. Het liefst zou alles via 

één kanaal naar de ouders gestuurd moeten gaan worden. De SchoolApp is een heel fijn 

medium en het zou prettig zijn dat – ook bij grotere bestanden – dat als uitgangspunt zou 

kunnen worden genomen. Lukt dat niet – extern doorgestuurd bericht of groot bestand – 

dan wel graag een melding in de app dat er een mail gestuurd is. 

o De ouders zijn de school ook nog even doorgelopen om mogelijke gevaarlijke situaties 

aan de kaak te stellen. Het is goed om dat af en toe door andere partijen te laten doen 

omdat je zelf over dingen (bijv. de Chromebooks die nog aan de lader lagen) heen kijkt. 

▪ De leerlingenraad zal op korte termijn in werking treden. Dat betekent dat een aantal 

leerlingen van de groepen 5 t/m 8 in gesprek zullen gaan met juf Annita Post over dingen die in 

school spelen. Van pleinmateriaal tot afspraken die gelden.  

▪ Eten en drinken mee naar school. 

We hebben gemerkt dat er steeds minder vaak nog even ‘iets lekkers’ meegegeven wordt om 

te eten en drinken. Dat is echt heel erg fijn! Ook hier willen we graag als school dat de gezonde 

dingen meegaan naar school. Dan kan het lekkere thuis, na schooltijd gegeten worden. Fijn dat 

iedereen hier al steeds meer rekening mee houdt. Overigens gaat het ‘lekkers’ ook wel eens 

weer mee naar huis, omdat uw kind dan gewoon genoeg gegeten heeft – het gezonde moet 

eerst opgemaakt worden. 

▪ Voor het ‘vakgebied’ sociaal emotionele vorming zijn we langere tijd op zoek geweest naar iets 

dat bij ons en vooral de leerlingen en de groepen zou passen. We zijn tot de conclusie gekomen 

dat we dit vinden in Zien! Hiermee werken we al een aantal jaren -> er worden invullijsten 

ingevuld door de leerkrachten en door de leerlingen van de groepen 6 t/m 8. Ze hebben het 

programma steeds verder aangevuld met acties die ingezet kunnen worden in een bepaalde 

groep. Die acties zijn vaak korte oefeningen (energizers) en dat is iets wat we vaker in willen 

zetten, tezamen met bewegend leren en de Gouden Weken. Die laatste ‘weken’ worden 

ingezet in de eerste drie weken na de zomervakantie én worden na iedere vakantie kort 

herhaald. Ook in de vorm van korte oefeningen. Alles gericht op steviger in je schoenen staan 

en op meer groepsvorming. 

▪ Zoals in de app en op Facebook al is gedeeld zijn de leerkrachten met alle leerlingen in gesprek  

-> kindgesprekken. Deze gesprekken zijn gericht op de talenten van de kinderen, maar ook op 

dat wat ze nog graag beter zouden willen leren. 

 

We hopen u met deze mail zo volledig mogelijk mee te hebben genomen in de ontwikkeling en 

voortgang van de school.   

   

We zullen elkaar de komende weken vast nog wel even zien buiten, maar voor nu wensen wij u allen 

goede weken toe en gaan we de laatste weken tot de Kerstvakantie in.   

   

Met vriendelijke groet,   

Erwin Breukelman, Annita Post en Ina de Groot 



 
 

 

Voor openbare basisschool De Regenboog zijn de volgende kernwaarden van belang: 

 

openheid   I   betrokkenheid   I   persoonlijke ontwikkeling   I   zelfvertrouwen   I   sfeer 

  

 

Deze zijn zichtbaar in onze school en in de benadering van leerlingen en ouders.   

  

Bij ons staat openheid voor eenheid.  

We realiseren dit door een goede communicatie, een open-deur-beleid en een open houding.  

Dit stralen we uit naar leerlingen en ouders binnen en buiten de school.  

  

Door in voorgenoemde verschillende samenstellingen te werken vergroten wij de betrokkenheid.  

Ook binnen de school  werken we hiermee. Dit is onder andere terug te zien in thematisch werken, 

horizontaal lezen en het houden van talentenmiddagen.  

  

Het leerproces staat centraal bij de persoonlijke ontwikkeling.  

Door het voeren van kindgesprekken groeit het zelfvertrouwen van leerlingen.  

Tijdens de lessen dragen leerlingen zelf oplossingen aan waarbij (juist) fouten maken altijd 

toegestaan is.  

  

Wij zorgen voor een goede sfeer, zodat leerlingen en leerkrachten met plezier naar school gaan.  

Dit doen wij door gezamenlijke activiteiten te ondernemen, het ervaren van successen en leerlingen 

positief te benaderen.  

  

Alle genoemde kernwaarden vallen samen en staan borg voor de maandafsluitingen die we voor de 

ouders opvoerden en dat willen we ook in het nieuwe gebouw weer realiseren. 


