WEEKBULLETIN

Week 6

Belangrijke data in februari:
Vrij 07/02: Groep 1/2 vrij
Di 11/02 t/m do 13/02: Citotoets groep 8
Do 13/02: Studiemiddag, groep 1 t/m 8
vanaf 12.00 uur vrij
Ma 17/02 t/m vrij 21/02:
Voorjaarsvakantie
Vrij 28/02: Maandviering 14.15 uur
Gefeliciteerd

geweest. In de ochtend heeft ze
gesprekken gevoerd met de intern
begeleider en de directeur. Ze is ook kort
in de groepen geweest om de
groepsmappen te bekijken. Op deze
manier heeft ze een beeld gevormd van
de manier waarop wij onze zorg en
begeleiding organiseren.
Het bezoek is afgesloten met een
eindgesprek waarin de inspecteur heeft
aangegeven dat we het basisarrangement
blijven houden. Dit betekent dat de
kwaliteit van onze school in orde is.
Binnenkort verschijnt er een rapport van
dit bezoek. Dit rapport is uiteindelijk ook te
raadplegen op de website van de
onderwijsinspectie.
Wijziging in de schoolgids

Deze week zijn jarig:
01/02 Omar El Hadri
01/02 Djano Roinwawan
01/02 Naomi Roinwawan
02/02 Adhem Bokazini
02/02 Ibtissam Mouallal
05/02 Djefeyno van Rijn
Van harte gefeliciteerd met jullie
verjaardag!
Onderwijsinspectie
Op dinsdag 28 januari is de
onderwijsinspectie bij ons op school
Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Op bladzij 30 van de schoolgids staat een
stuk over ouderbijdragen. Dit stuk is echter
niet volledig, de derde alinea dient
aangevuld te worden.
Hierbij de juiste tekst:
De bijdrage is geheel vrijwillig, maar het is
belangrijk te weten dat de school
genoodzaakt is het kind niet te laten
deelnemen aan een activiteit waarvoor
niet betaald is.
Wanneer deze activiteit binnen de
schooltijden plaatsvindt zal er, voor de
betreffende kinderen, op school voor een
alternatief aanbod gezorgd worden.

Idem Dito

Opstekers

Inmiddels is duidelijk welke kinderen graag
mee willen doen met Idem Dito. Op
zondag 2 februari zijn de audities op de
Plantage. De kinderen van de Regenboog
zijn om 13.00 uur aan de beurt. Voor de
zangauditie moet je een lied oefenen, dit is
te vinden op de website van Idem Dito.
We wensen iedereen heel veel succes bij
de audities.
Onderzoek klachtenprocedure
In november vorig jaar heb ik gegevens
verzameld over de gang van zaken met
betrekking op het afhandelen van klachten
op onze school. Ik wil u allereerst hartelijk
danken voor uw medewerking. Alle
gegevens bij elkaar geven een mooi beeld
over hoe er met klachten wordt omgegaan
op onze school.
Het is fijn om te horen dat ouders zich vrij
voelen om klachten direct te bespreken
met de leerkrachten. In sommige gevallen
wordt er gesproken met de directie, ook
dan spreekt men een groot vertrouwen uit.
De leerlingen van groep 7 en 8 geven aan
als het nodig is hun problemen het liefst te
bespreken met de directeur of een andere
juf waar ze een goede band mee hebben.
Een aantal jongens bespreken hun
problemen liever met een man. Waar we
altijd goed op moeten blijven letten is het
terugkoppelen na een gesprek zodat het
voor iedereen duidelijk is hoe er met de
klacht is omgegaan.
Uit het onderzoek is ook gebleken dat er
maar weinig mensen vertrouwd zijn met de
vertrouwenspersoon en de inhoud van
deze functie. Daarom in één van de
volgende weekinfo’s hierover wat meer
informatie.
Nogmaals hartelijk dank,
met vriendelijke groet, Gonny de Jong.

Volg ons ook op twitter: @regenboogtiel

Dinsdagmiddag werd het thema ‘Eten en
drinken’ afgesloten in de groepen 1 en 2.
Wat is er leuker dan samen eten koken?
Nou, mensen uitnodigen in ons restaurant!
We hebben samen soep gekookt en de
kinderen van peuterspeelzaal De Flattekat
zijn bij ons op bezoek geweest. De soep
was heerlijk en de bediening super! Goed
gedaan!

Gisteren zijn de wilgen bij ons op het plein
geknot. Met het afvalhout zijn de kinderen
van groep 7 aan de slag gegaan. Ze zijn
bezig geweest met het maken van een
hut. Ook zijn er balanceerbalken gemaakt
van de dikke takken.
Cathy, Monique, Ron en Jos, bedankt voor
jullie hulp.
En voor groep 7 en meester Dami ook een
compliment, hard gewerkt!

