
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. Het is een bijzonder 

schooljaar geweest. Wij zijn ontzettend trots op hoe alle kinderen en ouders het thuisonderwijs vorm 

hebben gegeven, maar we zijn ook blij dat het langzaam weer terug gaat naar ‘normaal’.  

 

Formatie 2020-2021 

De brief over de formatie hebben jullie al van ons ontvangen. Hieronder nog een keer het schema.  

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  

groep 1-2 Juf Miranda Juf Miranda Juf Elize Juf Elize Juf Elize 

groep 3-4 Juf Saskia Juf Saskia Juf Carolijn Juf Carolijn Juf Carolijn 

groep 5-6 Meester Bas Juf Sjeel Meester Bas Meester Bas Meester Bas 

groep 7-8 Juf Manon Juf Manon Juf Manon Juf Sjeel Juf Manon 

Ambulant 

 Meester Bas 

 

Juf Sjeel 

Juf Saskia (om 

de week)  

Middag: Juf 

Carolijn,  

Juf Elize 

 

 

Voorstellen juf Miranda  

Vanaf het nieuwe schooljaar vervang ik juf Corinne in groep 1/2  

ten tijde van haar zwangerschapsverlof. Samen met juf Elize gaan  

we er een gezellig en leerzame tijd van maken. 

Wie ben ik? Mijn naam is Miranda Broosus en werk momenteel op  

basisschool De Dobbelsteen in groep 2/3 in Hoogerheide, waar ik  

ook samen met mijn man en twee zoons woon.  Inmiddels 22 jaar  

ervaring in het onderwijs in diverse groepen als leerkracht , maar  

ook als bouwcoördinator, adjunct-directeur, zorgcoördinator,  

vervangend directeur noem maar op. Maar ik vind het heerlijk om  

voor een groep 1/2 te staan, waar ik mij heel erg thuis voel.  

Op maandag en dinsdag zal ik voor de groep staan, op woensdag, donderdag en vrijdag juf Elize.   

Het zal in het begin nog even wennen zijn om alle kinderen en ouders en het team van de Regenboog 

te leren kennen, maar dat komt vast goed. 

SAMEN gaan we er wat moois van maken ! 



 
 

Bedanken 

Op school zijn wij gewend om een bedankmiddag te houden voor alle  

ouders die dit schooljaar hebben geholpen. De ouders mogen helaas nog  

niet in de school, dus we kunnen de bedankjes niet in de school overhandigen.  

Wel hebben wij voor alle ouders een bedankje geknutseld. Wij zijn ontzettend  

blij met jullie inzet de afgelopen maanden en dat verdient zeker een bedankje!  

De kinderen nemen dit binnenkort mee naar huis om aan jullie te overhandigen.  

Nogmaals bedankt! 

 

Scholing 

In het schooljaar 2020-2021 gaat het hele team de cursus ‘coöperatief leren’ volgen. Dit zijn vier 

woensdagen. Op deze woensdagen zijn de kinderen om 12.00 uur uit: 

- Woensdag 16 september 

- Woensdag 30 september 

- Woensdag 14 oktober 

- Woensdag 28 oktober  

Wat is coöperatief leren?  

Coöperatief leren is een onderwijsmethode die gebaseerd is op samenwerking. Kenmerkend voor 

coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een 

leertaak met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in kleine, heterogene 

groepen leerlingen, in deze coöperatieve leergroepen moeten zij met elkaar discussiëren over 

de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven, elkaar overhoren en elkaars zwakke kanten aanvullen. 

De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie 

met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Tevens is coöperatief leren niet een geheel 

nieuwe manier van werken, maar een aanvulling op het didactische repertoire van de leerkracht. 

Het coöperatief leren is niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, 

maar juist ook om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. Binnen 

coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en 

problemen samen op te lossen. De leerkracht doet hierbij zelf bewust een stapje terug. Dit is soms nog 

een hele opdracht voor een docent, omdat de persoon gewend is aan de positie van leidinggevende op 

een andere manier. Het werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid is vaak voor beide partijen 

een uitdaging. Het vraagt dan ook om een geleidelijke opbouw. 

 
 
  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Onderwijsmethode&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Samenwerking&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerling
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leerstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Informatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Didactiek


 
 

VLL en Pennenstreken  

Het nieuwe schooljaar starten wij met een vernieuwde methode voor Veilig leren lezen. Deze methode 

gebruiken we om kinderen te leren lezen in groep 3. De vernieuwde didactiek zorgt voor nog betere 

leesprestaties.  

Belangrijke kenmerken van Veilig leren lezen kim-versie: 

- Dankzij de automatiseerlijn gaan kinderen vlotter lezen en maken ze sneller de stap naar het lezen 

van zinnen en teksten.  

- De klank en de letter staan centraal in verschillende woordcombinaties 

- Letters leren door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en ordenen 

- Geïntegreerde leerlijn voor spelling en woordenschat 

 

Ook Pennenstreken in groep 3-4 is vernieuwd. Dit is de meest gebruikte schrijfmethode in Nederland. 

Kinderen uit groep 1 t/m 8 leren vlot en leesbaar schrijven. De methode biedt verbonden schrift en 

blokschrift aan.  

 

Uitslag enquête  

U heeft van ons een enquête gekregen over het thuisonderwijs en het continurooster. Wij hebben veel 

ingevulde enquêtes terug gekregen en hier zijn wij ontzettend blij mee. We willen graag de uitslag van 

de enquête met u delen.   

Gehele sluiting 
1. Hoe hebt u in de periode dat de kinderen alleen thuisonderwijs hebben gekregen de ondersteuning 
van de leerkracht ervaren? 
 

 Aantal Percentage 

Goed 29 74% 

Voldoende 10 26% 

Matig 0 0% 

Onvoldoende 0 0% 

Slecht  0 0% 

 
2. Had u voldoende middelen ter beschikking waarmee de kinderen thuis konden werken?  
 

Voldoende  36 92% 

Te weinig 3 8% 

 
3. Hoe vond u de kwaliteit van het werk dat de kinderen moesten maken?  
 

Goed 21 54% 

Voldoende 16 41% 

Matig 2 5% 

Onvoldoende 0 0% 

Slecht  0 0% 



 
 

4. Hoe vond u het persoonlijk contact van de kinderen met de leerkracht? 
 

Prettig 38 100% 

Onprettig 0 0% 

 
5. Hoe vond u de contactmogelijkheden van uzelf met de leerkracht? 
 

Goed 29 74% 

Voldoende 10 26% 

Matig 0 0% 

Onvoldoende 0 0% 

Slecht  0 0% 

 
6. Hebt u gebruik gemaakt van de noodopvang op school?  
 

Ja 7  

 
7. Hoe vond u de noodopvang op school? 
 

Goed 3 50% 

Voldoende 3 50% 

Matig 0 0% 

Onvoldoende 0 0% 

Slecht  0 0% 

 
8. Hoe heeft uw kind de noodopvang op school ervaren?  
 

Prettig 7 100% 

Onprettig 0 0% 

 
Gedeeltelijk – geheel open  

9. Hoe vond u het dat de scholen weer gedeeltelijk open gingen?  

Fijn 30 81% 

Ik maakte me zorgen 6 16% 

Ik heb er geen mening over  1 3% 

 

10. De school hanteerde in deze periode een continurooster. Kinderen gingen van 8.30 uur tot 14.00 

uur naar school. Hoe hebt u het continurooster ervaren?  

Fijn 34 89% 

Niet fijn, maar een logische keuze 3 8% 

Niet fijn en niet nodig  1 3% 

 



 
 

11. Hoe hebben de kinderen het continurooster ervaren? 

Leuk  36 95% 

Niet leuk 2 5% 

Weet het niet   0 0% 

 

12. Hoe vond u de begeleiding van de leerkracht in deze periode?  

Goed 29 76% 

Voldoende 9 24% 

Matig 0 0% 

Onvoldoende 0 0% 

Slecht  0 0% 

 

13. Hoe vindt u het dat het continurooster voorlopig tot de zomervakantie wordt verlengd?  

Fijn 34 85% 

Niet fijn, maar een logische keuze 4 10% 

Niet fijn en niet nodig  2 5% 

 

14. Hoe staat u tegenover het continurooster als dit de vaste schooltijden worden?  

Ik zou dat fijn vinden 28 72% 

Ik zou dat niet fijn vinden 6 15% 

Geen mening  5 13% 

 

 

Schoolkalender  

We zijn druk bezig met het maken van de schoolkalender. Begin van het nieuwe schooljaar krijgt u van 

ons een nieuwe schoolkalender voor 2020-2021. Niet alle activiteiten zullen in de kalender staan, 

omdat het nog even afwachten is hoe het allemaal gaat rondom corona en de richtlijnen. Alle 

activiteiten die wel in de schoolkalender staan die zullen onder voorbehoud zijn. Wij houden u 

uiteraard op de hoogte. 

  



 
 

Vakantierooster en studiedagen  

 Herfstvakantie  

 

ma  19-10-20  t/m  vr  23-10-20  

Kerstvakantie  

 

ma  21-12-20  t/m  vr  01-01-21  

Voorjaarsvakantie  

 

ma  15-02-21  t/m  vr  19-02-21  

Goede vrijdag  

 

Vr  02-04-21  

2e Paasdag  

 

ma  05-04-21  

Meivakantie PO  

 

ma  26-04-21  t/m  vr  07-05-21  

Hemelvaart + vr  

 

do  13-05-21  t/m  vr  14-05-21  

2e Pinksterdag  

 

ma  24-05-21  

Zomervakantie  

 

ma  26-07-21  t/m  vr  03-09-21  

 

De volgende studiedagen zijn al gepland voor schooljaar 2020-2021: 

- Woensdag 16 september (12.00 uur uit) 

- Woensdag 30 september (12.00 uur uit) 

- Woensdag 14 oktober (12.00 uur uit) 

- Woensdag 28 oktober (12.00 uur uit)  

- Woensdag 11 november (hele dag vrij) 

- Vrijdag 18 december (middag vrij)  

- Vrijdag 21 mei (hele dag vrij) 

- Vrijdag 23 juli (hele dag vrij)  

 

Bibliotheek 

Mocht uw zoon/dochter nog boeken thuis hebben van de schoolbibliotheek wilt u deze dan zo snel 

mogelijk mee terug naar school geven.  

Van 1 juli t/m 31 augustus 2020 is de VakantieBieb weer open. In deze app kunnen Nederlanders deze 

zomer behalve van e-books nu ook genieten van luisterboeken. Met de VakantieBieb beleeft iedereen 

een zomer vol verhalen: jong en oud, lid of geen lid van de bibliotheek.  

De VakantieBieb-app met e-books en luisterboeken is gratis beschikbaar. In de App Store en in Google 

Play. De boeken zijn voor iedereen te lezen van 1 juli t/m 31 augustus 2020.  

   



 
 

Belangrijke data:  

Woensdagavond 8 juli     Afscheid groep 8  

Donderdag 9 juli    Laatste schooldag, feest in de klas 

        Geen eten en drinken mee op deze dag  

Donderdagavond 9 juli    Schoolfeest groep 7/8  

Vrijdag 10 juli     Vrij 

Maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus Zomervakantie  

Maandag 24 augustus    Eerste schooldag   

 

 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne en zonnige 

zomervakantie!!  

 

 



 

 

 

  



 

 

 

  

 


