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Agenda komende weken 

1 juni 2e pinksterdag, leerlingen vrij 
19 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 
21 juni  Vaderdag 
22 juni Week van de 10 minuten gesprekken* 
24 juni Nieuwsbrief 

*Gezien alle omstandigheden is de kans groot dat deze gesprekken online gevoerd zullen gaan 
worden. 

 
 
Welkom nieuwe leerlingen  
Na de laatste nieuwsbrief van maart 2020 hebben wij weer een aantal nieuwe leerlingen 
verwelkomt bij ons op school. In groep 1/2A zijn dat Dunya, Kerem, Kuzey, Sam en Mees en 
in groep 1/2B Lara, Thomas en Jeroen. 
We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school!  
  
Cito toetsen in juni  
Als school hebben wij ervoor gekozen om de citotoetsen in week 26 en 27 af te nemen. 
Ondanks dat de leerlingen een tijdlang geen regulier onderwijs op school hebben 
ontvangen willen wij graag een onafhankelijk beeld van de groep en de individuele leerling.  

 Leidende vragen in onze analyse zullen zijn: 

• Waar staat de leerling/groep nu? 
• Waar heeft de leerling/ de groep nog moeite mee? 
• Wat lukt juist al wel? 

De “meting” in juni is een goede meting voor een startsituatie van het onderwijs in de 
volgende jaargroep. 

Uiteraard houden wij rekening met de afgelopen periode en zullen de uitslagen van de juni 
2020 toetsen minder absoluut geïnterpreteerd kunnen worden in de gehele 
schoolloopbaan. Gelukkig zijn er veel meer factoren die een beeld spelen bij ontwikkeling 
en groei. Toetsresultaten zijn slechts een critical friend of second opinion! 
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Schoolfotograaf 
Op maandag 15 juni komt de schoolfotograaf. Er worden sowieso individuele foto’s van 
ieder kind gemaakt. Voor de groepsfoto denken we nog na over een creatieve oplossing 
gezien de anderhalve meter die nog voor de juf of meester geldt. 

 
Nieuwe website 
Sinds enkele weken is ook de gezamenlijke website van Regenboog Osseveld en 
Regenboog Woudhuis “uit de lucht”. Beide scholen hebben nu hun eigen website. 
Onze nieuwe website is https://regenboogosseveld.pcboapeldoorn.nl 
 
 
Nieuwe schoolfoto’s voor kalender en website 
Op donderdag 11 juni worden er in de groepen 2 t/m 6 nieuwe schoolfoto’s gemaakt. Deze 
schoolfoto’s zullen sfeerbeelden weergeven van de school en gaan wij de komende 2 jaar 
gebruiken voor o.a. de website en de schoolkalender. Om er zeker van te zijn dat wij alleen 
kinderen op de foto zetten bij een dergelijk sfeerbeeld waarvan u het als ouder akkoord 
vindt, willen wij u vragen om uw privacy voorkeuren in te stellen in de Parro app. Dit kunt u 
als volgt doen; 

• Ga naar Instellingen 
• Kies voor <mijn profiel> 
• Scroll naar beneden naar < Mijn kinderen> 
• Achter de naam van de kinderen staan 3 puntjes, druk hierop. 
• Dan kunt u in een nieuw pop up scherm de privacy voorkeuren kiezen per onderdeel 
• en vervolgens deze rechtsboven in opslaan door op < BEWAAR> te klikken 

 
 
Gezocht oude mobiele telefoons 
In het kader van; 'Met de tijd mee gaan' is het idee opgevat om te experimenteren met VR-
brillen tijdens lessen. Deze Virtueel Reality-brillen kunnen zorgen voor ervaringen van 
kinderen die ze anders nooit zouden kunnen opdoen. Tussen dinosaurussen lopen of 
ervaren hoe het kon zijn in de middeleeuwen is lastig realiseren. Met deze nieuwe innovatie 
kan het zeer dicht bij realiteit komen. Hoe leerzaam is dat?!  
Echter hebben we voor deze brillen ook beelddragers nodig in de vorm van telefoons om de 
3d applicaties te kunnen bekijken. 
Ik doe graag een oproep aan mensen om eens in de kast te kijken of er nog een oud model 
ligt dat u niet meer gebruikt. We hebben (liefst  Android) smartphones nodig met een 
schermdiagonaal van 8,89 cm (3,5') tot 15,24 cm (6'). Het zou helemaal geweldig zijn als er 
ook een oplader bij zit. Helpt u mee onze kinderen een ervaring te geven waarbij het voelt 
alsof ze direct de actie in worden gezogen, om vervolgens een schat aan waarde te leren? 
De toestellen mogen in het postvakje van Juf Natasja van groep 5B gelegd. Persoonlijk 
afgeven mag natuurlijk ook. 
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Streetwise 
In de jaarkalender staan lessen van streetwise, deze lessen worden verzorgd door de ANWB. 
Voor dit schooljaar zijn deze lessen gecanceld, volgend schooljaar worden ze opnieuw 
aangeboden. 

Verkeersexamen groep 7 
De kinderen van groep 7 hebben geen verkeersexamen gedaan. Zij doen volgend voorjaar 
mee met het examen zodat ze toch met een verkeersdiploma van de basisschool kunnen.  

Intern begeleider  
Iedere basisschool heeft een intern begeleider (IB). Op de Regenboog 
Osseveld ben ik, Ingrid Limbeek drie dagen per week IB van groep 1 t/m 
groep 8.  
Voor de ouders die dat misschien nog niet weten: mijn kantoor is op de 1e 
etage tegenover lokaal 1.7.   
 
Wat doet een intern begeleider zoal op een school:   

Ø Als IB heb je met name een coachende rol in de school voor leerlingen, ouders en 
collega’s.  Veel ouders weten hun weg naar mij al te vinden, voor nieuwe ouders is 
het denk ik goed deze informatie te hebben. 
 

Ø Op vaste momenten in het schooljaar hebben we in onze planning de 
groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen opgenomen. Dit zijn 
overlegmomenten tussen leerkrachten en ib. De inhoud van de gesprekken kan zijn 
over de sfeer en interactie in de groep, de zorg in de groep, de resultaten van de 
groep, welke interventies ingezet gaan worden etc. Tussendoor hebben we ook veel 
overleg, gesprekken wanneer de leerkrachten van gedachten wil wisselen met mij 
over een leerling of klassensituatie. 
 

Ø De gesprekken over de (voorlopige) schooladviezen voor het voortgezet onderwijs 
zijn op vaste momenten in het schooljaar gepland. Dit zijn overlegmomenten tussen 
leerkrachten, directie en ib. Dit (voorlopig) schooladvies wordt in gezamenlijkheid 
besproken, hierbij gaat het om de totale ontwikkeling van een leerling door alle 
schooljaren heen.  
 

Ø De intern begeleider is onderdeel van het Kernteam. In dit kernteam zitten ook:  
o De gedragswetenschapper en orthopedagoog Sanne Adams van het 

Samenwerkingsverband (SWV) 
o School Maatschappelijk Werk Sabien Breukers (SMW), 
o CJG jeugdverpleegkundige Mirjam Kistemaker  

Wat is het Kernteam:  
Dit team gebruikt ieders expertise om school te ondersteunen daar waar wij als 
school aangeven specialistische kennis en ondersteuning nodig te hebben. Dit kan 
op allerlei gebieden zijn die kind gerelateerd zijn. Met betrekking tot: de lichamelijke 
ontwikkeling, de intellectuele ontwikkeling, de opvoeding thuis, de sociaal-
emotionele ontwikkeling, gezinssituaties, taal-spraakontwikkeling, passende 
onderwijsplek, het vervolgonderwijs, leerlingen met autisme, leerlingen met ADHD 
enz.   
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Dit team komt in zijn geheel 2x per jaar bij elkaar of op afroep. Met Sanne Adams 
(SWV) heb ik (IB) meer contactmomenten.  
Bijvoorbeeld: ouders hebben in een 10-minutengesprek aangegeven dat ze zich zorgen 
maken over de leerprestaties van hun kind. De leerkracht deelt hun zorg en probeert de 
leerprestaties te verbeteren door verschillende acties in te zetten (interventies). Toch 
lukt het niet naar wens en de leerkracht vraagt mij, IB, mee te denken. Eventueel kom ik 
observeren en vraag ik na overleg en goedkeuring van ouders een gesprek met de GWS-
er aan (Sanne). Er kan dan door de GWS en IB worden gekozen om eerst te observeren 
in de klas. De observatie wordt besproken met de ouders, leerkracht en IB. Van daaruit 
wordt bezien of er extra expertise of onderzoek nodig is. Wanneer we extra expertise of 
extra middelen nodig hebben vragen we die aan bij het SWV. De GWS-er heeft hierbij 
een hefboomfunctie, zij geeft akkoord. Daarom is het goed de GWS-er vroegtijdig mee 
te nemen in een proces rondom een leerling. Gedurende het schooljaar zijn er veel 
contactmomenten tussen ouders en leerkrachten met Sanne Adams, de lijnen zijn heel 
kort en dit werkt heel prettig.  
Het kan ook zijn dat de zorgen meer op gedrag of sociaal-emotionele ontwikkeling 
liggen dan op leerprestaties dan worden de andere leden van het kernteam ook 
uitgenodigd bij gesprekken met de ouders.  
Op deze manier proberen wij met z’n allen de leef- en leeromgeving van het kind zo 
te creëren dat het kind kan leren.  

 
Ø Wanneer je als ouders je ergens zorgen over maakt, met betrekking tot je kind(eren) 

mag  je altijd bij mij binnenlopen. Als het even niet uitkomt maken we een nieuwe 
afspraak en maak ik tijd.  De zorgen kunnen heel uiteenlopend zijn, bijvoorbeeld: is 
er sprake van dyslexie of hoe komt het toch dat mijn kind zo boos is thuis…   
 

 
Aanmelding broertje(s)/zusje(s)   
Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of dochter 
niet nog 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.  
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Naschoolse activiteiten 
Graag delen wij onderstaande sportactiviteit van Sportstimulering Apeldoorn en DNIJ voor 
kids uit onze wijk met jullie. 

Woensdag 3 en 10 juni kunnen kinderen tussen de 6 en 12 jaar deelnemen aan skeelerclinics 
bij DNIJ Apeldoorn. Tijdens de clinics, gegeven door ervaren trainers van DNIJ, ga je aan de 
slag met techniekbeheersing, snelheid en natuurlijk veel plezier! 

 
Data 
- Woensdag 3 juni | 14:30 uur tot 16:00 uur (6 t/m 12 jaar)  
- Woensdag 10 juni | 14:30 uur tot 16:00 uur (6 t/m 12 jaar) 
 
Locatie 
De clinics vinden plaats op de Skeelerbaan van DNIJ (op eigen vervoer: De Voorwaarts 440 
in Apeldoorn). Skeelermateriaal is aanwezig, maar eigen skeelers, bescherming of helm 
mag ook. In verband met het Corona virus raden wij aan om zoveel als mogelijk zelf voor 
materialen te zorgen. 

 
Aanmelden 
Deelname is gratis. Om met je komst rekening te kunnen houden, is aanmelden verplicht. 
Aanmelden kan door een mail met naam en leeftijd te sturen naar rdeboer@accres.nl.  

 Wij houden ons aan het nieuwe landelijke sportprotocol vanuit NOC*NSF, de sportbonden 
en een aantal maatschappelijke organisaties. De activiteiten zijn alleen toegankelijk voor 
kinderen. Helaas kunnen we i.v.m. de Corona maatregelen geen ouders bij de activiteit 
verwelkomen. Ouders kunnen wel contactgegevens achterlaten. 
 
Voor meer informatie neem contact op met Rico de Boer van de afdeling Sportstimulering 
via rdeboer@accres.nl 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


