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1.

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

Het nieuwe schooljaar is van start. Iedereen heeft lekker kunnen genieten van vrije dagen, de zon en 
elkaar. Of je nu op reis bent geweest of niet, avonturen beleef je ver weg en dicht bij huis. 

Ook dit jaar openen we weer officieel het schooljaar. Dat doen we, in tegenstelling tot voorgaande 
jaren, niet met een grote openingsdienst in de Grote Kerk in Apeldoorn, maar op elke school door 
een gezamenlijke aftrap. Los van elkaar maar toch verbonden door hetzelfde thema, dezelfde ver-
tellingen, materialen en filmpje die gaan over op reis gaan. 

Aanstaande donderdag 26 september zullen wij met de leerlingen in 2 groepen een viering rondom 
dit thema hebben. Naast het gezamenlijk bidden en zingen van liedjes komt verhalenverteller Abe 
langs om het verhaal van Abraham aan ons te vertellen.

Agenda

• Woensdag 25 september  - > Nieuwsbrief nr. 1 2019/2020
       > Kinderpostzegelactie

• Maandag 30 september  - 08.15u - 09.15u Inloopspreekuur CJG Mirjam 
       Kistemaker. (U bent hiervoor welkom op locatie
       Woudhuis)

• Dinsdag 1 oktober   - Leerlingen vrij in verband met studiedag

• Woensdag 2 oktober  - > Herdenking bij oorlogsmonument
       > Start Kinderboekenweek

• Vrijdag 4 oktober   - > Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2
       > Dierendag

• Woensdag 9 oktober  - Open dag

• Donderdag 10 oktober  - 19.30u OR en MR vergadering

• Vrijdag 18 oktober   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 21 oktober t/m  - Herfstvakantie
 Vrijdag 25 oktober

• Woensdag 30 oktober  - Nieuwsbrief nr. 2 2019/2020
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2.

Osseveld
Welkom

Na de zomervakantie hebben we weer een heel aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op De 
Regenboog Osseveld.
In groep 1/2A zijn dit Lisa, Bonjana, Lise, Livia, Noan, Nathan en Floris. In groep 1/2B gaat het om 
Ayaz, Roan, Sofie, Hugo, Olivia en Jolie.
In groep 4 Danilo en in groep 6/7B Lourdes.

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

Kanjertraining

In de eerste weken van het schooljaar besteden wij in alle klassen extra veel aandacht aan het peda-
gogisch klimaat. Door middel van kennismakingsspelletjes, vertrouwensoefeningen en het vaststellen 
van regels en afspraken leren leerlingen en leraren elkaar goed kennen en wordt er een veilige sfeer 
in de klas opgebouwd. 
Als leidraad hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining. Als bijlage bij deze nieuwsbrief is een infor-
matiefolder over de Kanjertraining toegevoegd. 

Om gedrag uit te beelden, maakt de Kanjertraining gebruik van petten in vier kleuren. In de folder 
kunt u hierover meer informatie vinden. Wij leren de leerlingen dat elke kleur pet zijn eigen kracht 
heeft. Teveel van het één wordt vervelend, dus een goede balans is belangrijk. 

Op 1 oktober aanstaande zal de studiedag van het team ook in het teken staan van nascholing om-
trent de kanjertraining.

Leerlingenraad

Dit schooljaar gaan we starten met een leerlingenraad. In de groepen 5A, 5B, 6A, 6/7B, 7B, 8A en 
8B zijn verkiezingen gehouden voor de leerlingenraad. Uit elke groep is 1 afgevaardigde gekozen die 
voor een jaar plaatsneemt in de leerlingenraad. Zij vergaderen regelmatig met juf Jeanet over hun 
goede ideeën en voorstellen voor verandering of verbetering.

Facebook

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

In verband met het grote aantal kinderen dat op de fiets naar school komt, hebben we de volgende 
afspraken gemaakt:

• de fietsen moeten netjes in en tussen de rekken gestald worden;
• om ongelukken te voorkomen mag er op het schoolplein niet gefietst worden. 

Hierbij ook het vriendelijke verzoek om zoveel mogelijk lopend naar school te komen!

Gevonden voorwerpen

De gevonden voorwerpen verzamelen wij onder het kunstwerk in de witte bank. Gevonden sleutels 
worden apart bewaard.

Oorlogsmonument

Op verzoek van de werkgroep ‘Het Apeldoornsche Bosch’ heeft de directie van ‘s Heeren Loo, locatie 
Groot Schuylenburg onze school benaderd met het voorstel het oorlogsmonument op haar terrein te 
adopteren. 

‘Adopteer een monument’ gaat uit van de stichting ‘Februari 1941’ en is bedoeld om de herinnering 
aan de mensen die stierven voor de vrijheid levend te houden.
Het monument herinnert aan 2 oktober 1944. Op de ochtend van deze dag werden zonder vorm van 
proces acht mensen door de bezetters gefusilleerd. Hun lichamen werden later die dag op verschil-
lende plaatsen in Apeldoorn neergelegd ter afschrikking van de bevolking. 

De leerlingen van de groepen 7 houden het monument schoon. Ook zijn ze aanwezig bij de her
denking en leggen een bloemstuk bij het monument. 

2 Oktober wordt de herdenking gehouden in het Vierhuis op het woonzorgpark van ‘s Heeren Loo, 
locatie Groot Schuylenburg. Naast de groepen 7 zijn ouders en overige belangstellenden van harte 
welkom. De herdenking start om 10.30u.
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Osseveld
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 aanmeldings-
formulier kunt u op school opvragen.

Oproep overblijfkrachten Regenboog Osseveld

Ondanks dat we dit jaar weer extra bezetting hebben bij het overblijven blijven we op zoek naar ver-
sterking! 

Ben jij of ken jij die vader of moeder, opa of oma, oom of tante die het leuk vindt om samen met de 
kinderen er een gezellige overblijftijd van te maken?? 
Meld je dan aan bij Jeanet Minks; jminks@pcboapeldoorn.nl.  

Ook als je niet wekelijks op een vaste dag beschikbaar bent, maar je hebt wel interesse om bij te 
springen dan horen wij het graag! 

Schoolkassa

Met ingang van 1 oktober gaan wij gebruik maken van het online betalingssysteem Schoolkassa. 
Het automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage en 
de vrijwillige vergoeding inzake TMO en eventuele andere activiteiten. Het is AVG-proof en gebrui-
kersvriendelijk  Daarnaast is er een directe link met Parnassys. Het zorgt voor veel minder admini
stratietijd van zowel school, de ouderraad als voor u als ouder.  U kunt dus binnenkort meer infor-
matie verwachten rondom de inning van de eerder genoemde gelden.
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Osseveld
Kinderboekenweek: Reis mee! 2 t/m 13 oktober

Woensdag 2 oktober is het zover: de Kinderboekenweek gaat van start!
Het thema van deze kinderboekenweek ‘Reis mee!’ nodigt uit tot verschillende activiteiten.
Op De Regenboog Osseveld gaan we hier natuurlijk ook aandacht aan besteden.

Op 2 oktober starten we in de hal met een spetterende opening. Deze opening wordt verzorgd door 
leerlingen van de bovenbouw voor alle leerlingen van onze school.
Op dinsdagmiddag 8 oktober organiseren we een voorleesmiddag. U zult er zeker over horen.
In de klassen gaan we aan de slag met allerlei lesmateriaal.

We zien uit naar een ‘reislustige’ kinderboekenweek!

Open dag

Op woensdag 9 oktober is er weer een open dag op alle basisscholen in Apeldoorn. 
Ook op Regenboog Osseveld zijn nieuwe ouders van harte welkom. 

Mocht u nog iemand kennen die op zoek is naar een school voor zijn/haar kind, wilt u ze dan op deze 
dag attent maken?

Inloopspreekuur

Op maandag 30 september kunt u tussen 08.15u en 09.15u 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 in de teamkamer van Regenboog Woudhuis.

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. Alle kinderen hebben een boekje meegekregen waarin alle sporten van het 
komende schooljaar staan.

Via de website van Accress: https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand kunt u meer infor-
matie vinden.
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Osseveld
Programma Kinderboekenweekfeest CODA bekend!

Zaterdag 5 oktober is het weer tijd voor het leukste feestje in CODA, het Kinderboekenweekfeest. 
Tussen 12.15 en 17.00 uur is er van alles te doen dat te maken heeft met het thema van de Kinder-
boekenweek, vervoersmiddelen: reis mee! Er is niet alleen een te gekke openingsvoorstelling door 
Tosca Menten en een bijzondere eindvoorstelling door André Kuipers, maar er zijn ook workshops en 
heel veel knutsel-, bouw-, doe- en beleefactiviteiten. Wat je wanneer en waar kunt doen, is allemaal 
te lezen in het programmaboekje dat je kunt vinden op de speciale pagina over het Kinderboeken-
weekfeest (www.coda-apeldoorn.nl/feest); hier kun je overigens ook je online ticket kopen.

We vertrekken 5 oktober stipt om 12.15 uur op de trappen in de museumzaal in CODA Museum met 
een te gekke opening door Tosca Menten en de uitreiking van het Apeldoorns Uiltje. Daarna gaat de 
reis verder in CODA Auditorium, CODA Bibliotheek en CODA Junior. We maken er een superleuke 
middag van met onder andere een Meet & Greet met Tosca Menten en met Lisa Boersen en met 
bijzondere workshops door Mathilda Masters en Loes Riphagen.

Daarnaast zijn er de hele middag tal van activiteiten waar je aan mee kunt doen, zoals een vervoer-
middel van karton of in 3D maken, (leren) vloggen over jouw reis door CODA of het mysterie van de 
escapekist ontrafelen. Maar je kunt ook leren rappen, ruimtecake en fietskoeken maken, meedoen 
aan de moonlander challenge, samen op reis gaan in een virtuele wereld en leren vliegen met een 
drone. Bij binnenkomst krijg je van ons een paspoort dat je kunt vullen met reisstempels en handte-
keningen – een mooi aandenken aan jouw reis op deze middag!

We sluiten de middag op een spectaculaire manier af: André Kuipers neemt je in zijn verhaal mee 
naar de ruimte. Hoor van een échte astronaut hoe het is om astronaut te worden én te zijn! Van de 
voorbereidingen en trainingen tot de lancering, het wonen en werken in de ruimte, het adembene-
mende uitzicht, de risico’s van het vak, de landing en het herstel na de missie – André Kuipers vertelt 
je deze middag echt alles.

Kaartverkoop
Een kaartje voor deze middag kost € 6, (kinderen t/m 3 jaar gratis) en deze zijn te koop bij CODA 
(Museum, Centrale Bibliotheek, dok Zuid en De Maten én online) en bij Nawijn & Polak in Apeldoorn. 
Er is voor deze middag een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wil je zeker zijn dat je hieraan 
mee kunt doen, wacht dan niet te lang en koop je kaartje nu alvast.

Natuurlijk is iedereen 5 oktober van harte welkom, maar vooral voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
wordt het een geweldige middag.

Op de hoogte blijven van deze en andere activiteiten? Volg ons dan via 
Facebook (www.facebook.com/CODAapeldoorn) voor het laatste nieuws.


