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1.

Woudhuis

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

Agenda

• Zaterdag 30 november  - 08.10u - 08.40u Uitzending Kids Top 20
       NPO Zapp (3)

• Dinsdag 3 december  - Inloopspreekuur CJG verpleegkundige Mirjam
       Kistemaker 14.00u - 15.00u op Regenboog Osseveld

• Donderdag 5 december  - Sinterklaasfeest op school

• Vrijdag 6 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2
       
• Woensdag 18 december  - Volgende nieuwsbrief

• Donderdag 19 december  - Kerstviering

• Vrijdag 20 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 23 december  - Kerstvakantie
 t/m Vrijdag 3 januari

Welkom

In groep 1/2A  is Kim gestart en in groep 1/2B zijn Lucas en Sophie begonnen. 
Van harte welkom bij ons op school, we hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons.

Personeel

Een mooi bericht over Juf Mariske!  Zij en haar man Marco zijn de trotse 
ouders geworden van Koen en Tim. Beide jongens en juf Mariske maken 
het goed en ze genieten van elkaar. Van harte gefeliciteerd en alle geluk, 
liefde en gezondheid voor jullie mooie nieuwe gezin!

Welkom!
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Woudhuis
Thema-onderzoek Inspectie van Onderwijs

De inspectie van Onderwijs komt op 9 december langs om naar ons didactisch handelen (= de wijze 
waarop je lesgeeft) te kijken. Een themaonderzoek is een ander soort onderzoek dan het reguliere 
onderzoek. Zij doen dit onderzoek bij meerdere scholen. Dit doen zij in het kader van hun beeld-
vorming 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, uiteraard wel een terugkoppeling naar school. 

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. 

Kids Top 20

Afgelopen dinsdag hebben er opnames plaatsgevonden voor de KIDS TOP 20. De opnames vonden 
plaats in de gymzaal, het was een heel spektakel. De kinderen van de groepen 6,7 en 8 hebben thuis 
en op school de liedjes geoefend die gespeeld werden tijdens de opnames. Een dag die de kinderen 
niet snel zullen vergeten! De aflevering zal op zaterdag 30 november op ZAPP te zien zijn om 8.10u.

Leerlingenraad

Op 1 november was de eerste vergadering van de leerlingenraad. Verschillende kinderen van groep 
5 t/m groep 8 zitten in deze raad. Na een voorstelrondje en het bespreken van het huishoudelijk 
regelement hebben we gesproken over welke onderwerpen interessant zijn om met elkaar te bespre-
ken. Zij zullen hier in de komende nieuwsbrief zelf meer over vertellen. De leerlingenraad vergadert 
eens in de drie á vier weken samen met juf Alice.

Bixo Nieuws

In samenwerking met de Regenboog, start Bixo in het eerste kwartaal van 2020 met Peuter-
ochtenden voor kinderen van 2 tot en met 4 jaar! Deze ochtenden zullen in het teken staan van 
voorbereiding op de basisschool. De peuters krijgen een vast dagritme aangeboden waardoor er een 
gevoel van veiligheid en vertrouwen ontstaat en de ontwikkeling gestimuleerd wordt. Samen spelen 
en ontdekken! Voor meer informatie kunt u mailen naar vmregenboog@bixo.nl 
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Woudhuis
Protocol rouw en verlies
wat je in de hart bewaart raak je nooit meer kwijt

Iedere school maakt een keer rouw of verlies mee, in het klein of in het groot. De ervaring leerde dat 
er op PCBO scholen in Apeldoorn weinig bekend was over rouw en verlies en de verwerking hiervan. 

PCBO heeft daarop het initiatief genomen om op alle scholen ‘rouwexperts’ aan te stellen. 
Bij ons op de Regenboog Woudhuis zijn Marieke van de Vlag (leerkracht groep 8) en Karin Bos (Ib) 
nu het ‘Verliesteam’. Zij hebben hier een cursus voor gevolgd onder leiding van een rouwexpert. 

Onze leerlingen komen ook in aanraking met rouw of verlies, als school is het erg belangrijk om hier-
bij stil te staan en aandacht voor te hebben. 
Het rouwprotocol dat op school al aanwezig was, is herschreven. We hebben het ‘Protocol rouw en 
verlies’ genoemd.
Hierin worden verschillende kaders aangegeven waaraan gedacht kan worden bij verschillende 
vormen van rouw of verlies. 

Binnen het team worden belangrijke onderwerpen gedeeld. Ook zijn Karin en Marieke beschikbaar 
om bijvoorbeeld mee te denken rond een hulpvraag.

• Wat is rouw? Wat is een rouwproces of verlieservaring? 
• Rouwen is langzaam maar zeker begrijpen dat jouw leven zo ingrijpend is veranderd door een  
 verlies waar je veel waarde aan hecht. 
• Rouw is de bewustwording dat het verlies onomkeerbaar is. 
• Rouw neem je mee, overal waar je komt en overal waar je heengaat. Binnen het team worden  
 de belangrijke onderwerpen gedeeld.
• Rouw is de achterkant van liefde.

PCBO heeft ook twee mooie houten dozen samengesteld met allerlei materialen erin die kunnen 
helpen, informeren bij het maken van een plan rondom rouw of verlies op school. Deze dozen kun je 
als school lenen.

Op school hebben we ook al enige materialen verzameld die met verlies en rouw te maken hebben 
onder andere knuffels, achtergrond informatie, boeken etcetera. 

Wanneer u vragen hebt bent u altijd welkom.
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Sint

Op 5 december verwachten wij de Sint bij ons op school!  De kinderen komen eerst in de klas (nor-
male tijd) en lopen vervolgens met hun juf of meester naar het plein. 

Uiteraard vinden wij het gezellig wanneer u de komst van de Sint op het plein mee afwacht, we vra-
gen jullie om zoveel mogelijk bij de hoek van de kleuteringang te gaan staan zodat de kinderen goed 
zicht houden op de Sint en zijn Pieten. 

In de ochtend zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 bij de Sint langs gaan in de hal. De groepen 5 
t/m 8 hebben dan de surprises in de klas. Aan het eind van de ochtend maakt de Sint nog een rondje 
langs de bovenbouw. ‘s Middags maken we er een gezellige middag van met verschillende activitei-
ten!

Kerst

Na het sinterklaasfeest mogen we ons gaan klaarmaken voor de kerst. Op donderdag 19 december 
houden wij een lichtjestocht in de wijk. Dit houdt in dat de kinderen met hun ouders als gezin een 
tocht door de wijk maken waarbij lichtjes de route zullen aangeven. Tijdens deze sfeervolle wandeling 
zullen zij op een aantal plaatsen op de route specifieke kerst-taferelen tegenkomen. 
U krijgt op alfabetische volgorde van achternaam een uitnodiging wanneer u aan de beurt bent om te 
starten. Het startpunt is op het plein. Vanaf 17:30u vertrekt er elke 5 minuten een volgende groep. 

Wij zijn nog op zoek naar glazen potjes zonder etiket die we kunnen gebruiken tijdens de 
lichtjestocht. Wilt u die inleveren bij de groepsleerkracht?

IEP LVS

Dat een kind meer is dan rekenen en taal en dat ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak 
en creatief vermogen deel uitmaken van wie hij is, weten wij allemaal. Een compleet kind is hoofd, 
hart én handen. Deze term komt de kinderen van groep 8 bekend voor. De afgelopen periode hebben 
we in groep 8 hart, hoofd en handen getoetst met de nieuwe IEP LVS toetsen. Deze toetsen nemen 
we nu af in plaats van de Cito entreetoets en de Cito begin groep 8 toetsen. 

Waarin er inzicht gegeven wordt, in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan 
ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem 
de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee wij als leer-
krachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaar-
schap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten. Ook komen we weer een stap dichterbij 
de overstap naar het voortgezet onderwijs. 
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Woudhuis
Nieuwe leden gezocht!

Sinds dit schooljaar heeft de Regenboog twee ouderraden, 1 voor Regenboog Osseveld en 1 voor 
Regenboog Woudhuis. Voor de ouderraad van Regenboog Woudhuis zijn wij op zoek naar nieuwe 
leden! De belangrijkste taak van de ouderraad is het samen met het team organiseren van 
activiteiten op school. Zo zijn zij betrokken bij het sinterklaasfeest en de kerstviering. 
Maar ook voor bijvoorbeeld de musical en het afscheid van groep 8.
Een aantal keer per jaar vergaderen zij op school over de aankomende activiteiten. 

Natuurlijk verwachten we niet dat de ouderraadsleden bij alle activiteiten aanwezig zijn maar vele 
handen maken licht werk, dus hoe meer ouderraad-leden er zijn, des te beter de werkzaamheden 
kunnen worden verdeeld. Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aan-
melden voor de ouderraad.

Juf Marloes is sinds dit schooljaar ook actief betrokken bij de ouderraad, zij vergadert mee en is het 
aanspreekpunt voor school.
Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar orregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl

Inloopspreekuur CJG

Op dinsdag 3 december kunt u tussen 14.00u en 15.00u weer binnenlopen bij Mirjam Kistemaker, de 
CJG-verpleegkundige. Heeft u vragen over de opvoeding of wilt u wat handige tips? Twijfelt u over 
iets? Mirjam luistert graag en kan indien nodig doorverwijzen. 
U bent van harte welkom bij Regenboog Osseveld.

Overblijfouders gevraagd

Vindt u het leuk en heeft u tijd om ons een dag in de week of af en toe te helpen tijdens het 
overblijven? Dan bent u van harte welkom om ons overblijfteam te versterken. 
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Mad Science (herinnering)

Het is bijna zo ver: een gekke professor van Mad Science is op school geweest met een 
spectaculaire science show.

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 2 december 2019. VOL=VOL


