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1.

Osseveld
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog Osseveld, 

Agenda

• Vrijdag 1 november  - IVN* les groep 5A

• Maandag 4 november  - IVN* les groep 8A

• Woensdag 6 november  - 11.30u klassenshow groep 1/2A + 1/2B + 5A

• Vrijdag 8 november   - Week van de mediawijsheid groepen 7 & 8
 t/m vrijdag 15 november

• Vrijdag 8 november  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2
       
• Maandag 11 november  - Week van de facultatieve 10 minutengesprekken
 t/m vrijdag 22 november

• Vrijdag 15 november  - > 11.15u Klassenshow groep 3 + 6A
       > IVN* les groep 6/7B

• Vrijdag 22 november  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Dinsdag 26 november  - Opnames Kids Top 20 groepen 7A + 7B + 8A + 8B

• Woensdag 27 november  - > 11.30u klassenshow groep 4 + 6/7B
       > Nieuwsbrief nr. 3 schooljaar 2019-2020

* instituut voor natuureducatie

Welkom

Na de herfstvakantie hebben we weer een aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op 
De Regenboog-Osseveld.
In groep 1/2B zijn Jesse, Ivy en Fathiya gestart.

Van harte welkom allemaal en we hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school!
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2.

Osseveld
Thema-onderzoek Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs komt op 7 november langs om te observeren naar ons didactisch 
handelen*. De aanleiding daarvoor is dat zij een thema-onderzoek komen doen. Dat is een ander 
soort onderzoek dan het reguliere onderzoek. Zij doen dit onderzoek bij meerdere scholen.
Zij doen dit in het kader van hun beeldvorming met betrekking tot ‘de Staat van het Onderwijs’. 
Dat is een jaarlijkse publicatie (deze verschijnt in april) waarbij zij informatie uit de praktijk gebruiken. 
Er volgt geen onderzoeksrapport of verslag. De nadruk op 7 november ligt op het reflectiegesprek 
met leerkrachten. 
 
Hoewel het natuurlijk altijd wat spanning oplevert als de Inspectie langskomt is het ook een mooie 
gelegenheid om het huidig didactisch handelen EN onze ambities daarin te bespreken en daar feed-
back op te krijgen. 

*didactisch handelen: de wijze waarop je lesgeeft.

Nakijken

Wij hechten grote waarde aan het zelf nakijken door de leerlingen. Dit geldt voor de opdrachten die 
binnen de taak worden gedaan als voor opdrachten daarbuiten. 
Zelf nakijken heeft een aantal voordelen:

1.  het kind kan meteen het werk verbeteren en hoeft niet te wachten tot het werk pas later
 gecorrigeerd is door de leerkracht;
2. het kan een duidelijk leereffect hebben omdat het kind, als het een fout ontdekt, zich meteen
 zal afvragen hoe deze fout kon ontstaan;
3. het geeft de leerlingen een beter inzicht in hun eigen handelen en bij welke zaken ze hulp
 moeten vragen van de leerkracht.

Vanaf groep 1/2 is materiaal voorhanden dat zelfcorrigerend is. Daarnaast mogen de leerlingen vanaf 
medio groep 3 bepaalde opdrachten zelf nakijken; met name rekenopdrachten zijn hier geschikt voor. 
In de hogere groepen worden de zelfcorrigerende taken geleidelijk uitgebreid.

Het streven is om de leerlingen zo veel mogelijk zelf te laten nakijken. De groepsleerkracht is degene 
die het beste kan inschatten welk werk in zijn groep geschikt is om door de leerlingen te laten 
nakijken. Hier kan “op maat” worden gewerkt. Het ene kind geeft er blijk van al heel zelfstandig en 
goed te kunnen nakijken, terwijl de ander onzorgvuldig is of liever de antwoorden overschrijft. Zelf 
nakijken vraagt een bepaalde houding van de leerlingen. De leerlingen moeten zich realiseren dat 
het werk wordt nagekeken om er iets van te leren en niet om zoveel mogelijk “krulletjes” in het schrift 
te hebben. De leerkracht controleert en ondersteunt dit proces en maakt duidelijke afspraken met de 
leerlingen per leerjaar.
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3.

Osseveld
Werkboeken

Bij heel veel vakken krijgen de leerlingen ook een werkboek om in te werken. Het is echter niet zo 
dat alle leerlingen alle oefeningen uit een werkboek maken. In een werkboek wordt vaak ook onder-
scheid gemaakt in moeilijkheid van de opdrachten.
Hierin wordt dus voor leerlingen onderscheid en keuzes in gemaakt. Ook worden sommige opdracht-
en op een andere manier “gemaakt”, bijvoorbeeld door de inzet van een coöperatieve werkvorm.

Coöperatief leren

Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij coöperatief leren gaat het om de samen-
werking tussen leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in 
heterogene tweetallen of groepjes werken.

De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen 
elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

Thematisch onderwijs

Onderwijs dat écht uitdagend is, betekenisvol en inspirerend! Dat is wat we op De Regenboog-
Osseveld graag nog meer willen gaan realiseren. Enerzijds door de inzet van ICT maar ook door ons 
te gaan oriënteren op het thematisch aanbieden van de zaakvakken (denk aan aardrijkskunde, 
geschiedenis, natuur en techniek). 

Momenteel bieden wij dit nog apart aan, echter zijn wij aan het onderzoeken of het geintegreerd aan-
bieden (thematisch) past bij onze leerlingen. Wij houden u hierover op de hoogte!

ICT

Misschien heeft uw kind thuis al verteld dat er op school het één en ander veranderd is op het gebied 
van ICT-leermiddelen. Wij merken in de klassen in ieder geval dat er enthousiast wordt gereageerd 
op de nieuwe spullen en werkwijzen.

Hoe zit het nu precies?  Dit schooljaar zijn we van start gegaan met ons zogenaamde ‘Beleidsplan 
onderwijs en ICT’. Het hele vorige schooljaar is er een werkgroep van collega’s geregeld bij elkaar 
gekomen om vorm te geven aan een nieuw beleid rondom onderwijs en ICT op de Regenboog. 
Uiteindelijk hebben we een plan kunnen maken waarmee we de komende jaren ons onderwijs kun-
nen vormgeven en ondersteunen op een manier die past bij de school en de moderne maatschappij. 
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4.

Osseveld
De vervanging van onze nogal (erg) verouderde apparatuur werd daardoor direct verantwoord.
De stoffige, rammelende vaste computers zijn vervangen door mobiele apparaten die allemaal voor-
zien zijn van een touchscreen. Bovendien zijn er nu veel meer apparaten beschikbaar zodat het 
werken met een hele groep nu eindelijk mogelijk is. 
Leerlingen en leerkrachten hebben de afgelopen weken kunnen wennen aan de spullen en de mo-
gelijkheden ervan en dat is goed bevallen!

We hopen het komende jaar onze plannen steeds beter vorm te kunnen geven.

Eén van de speerpunten in het plan is het toepassen van moderne adaptieve software. We hebben 
in de groepen 3, 4 en 5 daarom een vernieuwde versie van onze rekenmethode ingevoerd. Daarmee 
kunnen de kinderen de stof volledig digitaal verwerken. De leerkracht krijgt direct inzicht in de resul-
taten en bovendien zet het systeem aan de hand van de ingevoerde antwoorden passende sommen 
klaar voor iedere leerling om verder te oefenen. Omdat we deze manier van werken gefaseerd willen 
invoeren is er gekozen om dit jaar te starten met de groepen 5 en er ieder jaar wat groepen aan toe 
te voegen.

De eerste stappen naar een effectieve inzet van ICT zijn gezet en er zullen er de komende jaren 
steeds meer gezet gaan worden. Uw kinderen zullen u ongetwijfeld op de hoogte houden!

Op naar de toekomst...

Leerlingenraad

Op 16 oktober was de eerste vergadering van de Leerlingenraad. Na een voorstelrondje en het 
bespreken van het “huishoudelijk regelement” hebben we met elkaar gesproken over de inrichting 
van het plein. Een 1e schets is met de leerlingen besproken en hierop hebben zij mooie aanvullingen 
gegeven. Door de leerlingen was dit al goed voorbereid doordat zij dit onderwerp al van te voren met 
hun klasgenoten besproken hadden. 

Daarnaast hebben wij besproken welke onderwerpen er het komende jaar nog meer op de agenda 
zullen komen. Onderwerpen die, naast het plein, onder andere aanbod zullen komen zijn:

• de netheid van de wc’s / wc gebruik
• continurooster; pauzetijd en lunchtijd
• pestprotocol gemaakt door leerlingen

En zo zullen er gedurende het schooljaar nog meer onderwerpen bij komen. 

De volgende vergadering van de leerlingenraad zal plaatsvinden op woensdag 20 november.
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5.

Osseveld
Facebook

Regenboog-Osseveld heeft sinds kort een eigen facebook-pagina. 
U kunt ons gaan volgen op https://www.facebook.com/PCBODeRegenboogOsseveld/

Sint

De Sint is nog niet in het land, maar de voorbereidingen in Apeldoorn zijn al in volle gang. De NTR, 
als uitvoerend producent van de intocht van Sinterklaas, maakte onlangs bekend dat er alleen 
roetveegpieten bij de intocht op 16 november aanwezig zullen zijn. 
Op alle PCBO-scholen volgen we deze lijn. 

Dit betekent dat op onze school tijdens de sinterklaasviering van 5 december Sint met roetveegpieten 
langs komt. 
In de media worden hier al veel vragen over gesteld en het leek ons goed om u als ouder ook 
hierover te informeren. 

We gaan er leuk feest van maken. 

Aanmelding broertje(s)/zusje(s)

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of dochter nog niet 
hebben aangemeld, dan nodigen wij u hierbij uit om dit alsnog te doen. 
Voor ons als school is het fijn om zo vroeg mogelijk zicht te hebben op de kinderen die gaan komen. 

Het benodigde aanmeldingsformulier kunt u op school opvragen.

Ouderbijdrage

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij met ingang van dit schooljaar de ouder-
bijdrage en ook de gelden voor de TMO op een andere wijze zullen gaan innen. Hiervoor gaan wij 
werken met Schoolkassa. 

Het inregelen duurt iets langer dan verwacht, vandaar dat u nog geen verzoek heeft ontvangen. Wij 
hopen u zo snel mogelijk het verzoek tot betaling ouderbijdrage in gang te kunnen zetten.
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6.

Osseveld
Naschoolse activiteit

Afgelopen dinsdag 29 oktober gaf een gekke professor van Mad Science een spectaculaire science 
show bij ons op school!

Na deze leuke & leerzame show op 29 oktober 2019 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus. 

De cursus is op dinsdag om 15.00u, vanaf 7 januari 2020. De lessen duren een uur.

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke 
week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, 
scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse 
ltteer maae op de jiutse patals saatn.
 
Nu al nieuwsgierig? 
Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op 
inschrijven. 

Inschrijven kan tot 12 november 2019. VOL=VOL
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7.

Osseveld
Sport van de maand 

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laag- 
drempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de 
omgeving van Apeldoorn. 

Voor de maand december staan onderstaande sporten op de agenda. 

Opgeven kan tot 22 november via https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand
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8.

Osseveld
Fun Chinees leren voor kinderen van groep 6 t/m 8

Wist je dat Chinees de meest gesproken taal in de hele wereld is? Er zijn namelijk zo’n 1,4 miljard 
Chinezen (1.400.000.000), terwijl de totale wereldbevolking 7,7 miljard is - 7.700.000.000!
En wist je dat Chinees in 2018 voor het eerst een officieel eindexamenvak was op de middelbare 
school? In dat jaar deden 170 vwo-leerlingen mee aan het examen; inmiddels bieden ongeveer 80 
Nederlandse scholen Chinees aan, waarvan 15 als examenvak. En dit jaar konden ook HAVO 
leerlingen het eindexamen doen - het totaal aan HAVO en VWO leerlingen dat in 2019 examen 
Chinees steeg dit jaar naar 196!

En nu kun je ook op de Regenboog Chinese les krijgen! Vanaf november dit jaar biedt juf Rong de 
cursus “Fun Chinees Leren” aan. Rong is de moeder van Jason, die tot de zomer in groep 8 van de 
Regenboog-Osseveld zat en nu net naar de brugklas is gegaan. Jason is geboren in Shanghai en 
spreekt, net als zijn moeder uiteraard, vloeiend Chinees! Tijdens de cursus zullen wij Jason dan ook 
eens uitnodigen om met de leerlingen Chinees te oefenen.

Chinese klinkt als geen andere taal die je gewend bent. Wil jij ook een taal leren die nu nog bijna 
niemand anders leert op de basisschool, maar die wel steeds belangrijker wordt? Dan is dit je kans! 
In 8 lessen maak je op een “fun” manier kennis met de Chinese taal en cultuur. 
We besteden aandacht aan onder andere:

• de Chinese karakters en herkomst;
• uitspraak van het Mandarijn (het “standaard” Chinees): kennis maken met ‘pinyin’;
• tellen in het chinees;
• begroeten;
• simpele woordjes leren uitspreken en schrijven (bijvoorbeeld familie, dieren, fruit, kleding, 
 werelddelen);
• kennis maken met het gebruik maken van Chinese woordenboeken;
• chinees typen op mobiel / tablet / computer;
• chopsticks gebruiken;
• chinese jaartelling;
• met de “abacus” werken: rekenen met behulp van een Chinees telraam.

De lessen starten op maandag 11 november, na schooltijd van 15:00u -16:00u, op locatie 
Regenboog-Osseveld. 

Gedurende acht weken zijn de kinderen elke maandag, één uur per week, bezig met Chinese les. 
Totale kosten per leerling EUR 120,-.

Alle kinderen vanaf groep 6 zijn welkom. 

Aanmelden voor de cursus kan via email: rong.cai@xs4all.nl of mobiel: 06 - 470 878 75.
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9.

Osseveld
De wijkraad is op zoek naar de bijzondere vrijwilligers van onze buurt Osseveld-Woudhuis
 
Ben jij of ken jij die ene speciale persoon die zich vrijwillig inzet voor de buurt? Iemand die belange-
loos anderen helpt, bijvoorbeeld door het doen van de dagelijkse boodschappen voor iemand, 
opletten bij het overblijven op school, helpen schoonmaken, de tuin schoffelen, koken, zwerfafval 
oprui men of een handje helpen bij de sportclub… 

Wij komen graag met jou of diegene in contact, want op zaterdag 7 december vieren we ’s middags 
de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Een dag om deze bijzondere mensen eens wat extra aandacht 
te geven en te verwennen met een speciaal feest.
 
We ontvangen de vrijwilligers van Osseveld-Woudhuis om 14.00 uur bij een locatie in de wijk en we 
beloven een verrassende middag.
 
Dus ben jij of ken jij zo’n bijzondere vrijwilliger? 
Meld jezelf of een ander aan op: http://www.osseveld-woudhuis.nl/nationale-vrijwilligersdag/
 
Marian Krook-Lievestro, organisator namens Wijkraad Osseveld-Woudhuis
 
Graag hoor ik van jullie.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de wijkraad,
 
Marian Krook-Lievestro
Ceremoniemeester, master weddingplanner en evenementregisseur


