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Welkom op De Regenboog! 
Ons schoolbestuur 
 

De Regenboog maakt deel uit van Sophia Scholen. Het schoolbestuur, gevestigd in 
Voorhout, is het bevoegd gezag van 30 basisscholen in de duin-en bollenstreek. 
Schooljaar 2017-1018  vond de fusie plaats tussen PCPO en Sophia Stichting. Deze fusie 
biedt mogelijkheden tot het geven van goed onderwijs aan onze kinderen. 

 
Sophia Scholen faciliteert basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te 
verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle 
leerlingen in een veilige omgeving. 
Meer informatie over de Sophia Stichting leest u op www.sophiascholen.nl.  
 

Het moment dat uw kind voor het eerst echt naar school gaat is dichtbij gekomen.  
In het begin is het voor kinderen vaak wennen. In dit boekje vindt u informatie over de 
gang van zaken in de groepen 1/2. De groepen 1/2 hebben kleurnamen, groen en geel. 
 
Op de Regenboog zijn de groepen één en twee gecombineerd.  
Dit is een bewuste keuze. We zien hiervan de volgende 
voordelen: 
De kinderen van groep 1 leren al van de oudere kinderen 
wat de regels zijn en hoe het gaat in de groep. Kinderen van 
groep 2 kunnen de kinderen van groep 1 bij bepaalde zaken 
helpen. Denk aan veters strikken, jas dichtmaken, etc. 
waardoor jongere kinderen gestimuleerd worden om dit zelf te leren en net zo groot te 
zijn als diegene die jou helpt. De opvang van nieuwe leerlingen gebeurt in kleinere 
aantallen en de kinderen zijn goed te volgen in hun ontwikkeling omdat ze langer bij 
dezelfde leerkracht(en) blijven. Kinderen van groep 1 kunnen al meedoen met 
activiteiten die ook voor groep 2 geschikt zijn, daardoor worden zij gestimuleerd om 
zich te ontwikkelen. 
 
Engels voor iedereen 
Op De Regenboog krijgen alle kinderen vanaf de eerste schooldag Engelse les. Op een 
speelse manier wordt er gewerkt aan woordenschat, zinsbouw en uitspraak. We 
gebruiken de methode van I-pockets en werken met earlybird. Happy Monkey is het 
figuurtje dat met de kinderen speelt – de juf gebruikt de handpop – Happy Monkey 
helpt bij het oefenen en uitspreken. In combinatie met het digi-bord ontstaan zo de 
uitdagendste en leukste lessen! Er is 2x per jaar een Engels week. 
 

http://www.sophiascholen.nl/
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De school is open vanaf 8.20 uur! 
Vanaf 8.20 uur is de leerkracht aanwezig in de klas, de inlooptijd duurt 10 minuten.  
Laat uw kind zoveel mogelijk zelf doen, de jas ophangen en de spullen uit de tas halen. 
Dit bevordert de zelfredzaamheid en dat verhoogt weer het gevoel van eigenwaarde 
(ook bij het buitenspel en naar huis gaan kan uw kind die vaardigheden goed 
gebruiken). 
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben de kinderen les van 08.30-12.00 uur en van 
13.15-15.15 uur 
Op woensdag van 08.30-12.15 uur 
Op vrijdag van 08.30-12.00 uur 
 
Kanjertraining 
De Kanjertraining is een methode om sociale vaardigheden te trainen. De training vormt 
voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit 
een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden 
(preventief), of te verbeteren (curatief). Na de start in 1996 als ouder- en kindpraktijk, is 
de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het Primair- en Voortgezet 
Onderwijs en streven we de volgende doelen na:  
  

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas. 
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen. 
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere 

conflicten. 
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen. 
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen. 
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.  
- Het bevorderen van ouderbetrokkenheid. 

Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 
Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? 
Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te 
zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen. Regelmatig horen we dat 
kinderen zich weer veilig voelen op school en dat ouders serieus worden.  
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Elk kind krijgt bij aanvang in de groep een 
labeltje met zijn of haar naam  erop en kan 
hiermee op het planbord iets kiezen door het 
labeltje onder de activiteitenkaart te hangen. Is 
er een haakje vrij bij de keus van uw kind? Dan 
hangt hij of zij zijn of haar naam eronder en kan 
aan de activiteit beginnen. 
Neemt u kort na de keuze van uw kind afscheid, 
dit is prettig voor uw kind en voor de rust in de 
groep. Kinderen kunnen dan aan de slag en de 
leerkracht kan ondersteunen en heeft tijd om 
korte mededelingen van ouders aan te nemen. 
 
 
 
Om de kinderen vrijheid te bieden in de keuze 
van hun activiteit, werken we met een 
planbord. Dit bevordert de zelfstandigheid. En 
kinderen zijn over het algemeen meer 
gemotiveerd om aan iets te werken dat zij zelf 
gekozen hebben.  

 
In groep 1/2 worden thema’s aangeboden waarin alle ontwikkelingsdoelen verweven 
zitten. Die thema’s worden ondersteund door de methode Kleuterplein. Zo wordt er 
gewerkt aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, zintuiglijke 
ontwikkeling, taal- en rekenontwikkeling.  
 
De Regenboog geeft Christelijk onderwijs; hier wordt geregeld aandacht aan besteed. 
Na het spelen en werken tijdens het inloopmoment gaan de kinderen met de leerkracht 
in de kring zitten en opent de leerkracht de dag met gesprek en ook worden er liedjes 
gezongen en vertellen we verhalen aan de hand van de methode Kind op Maandag. De 
dag wordt ook afgesloten, passend bij het niveau van de leeftijdsgroep. 
 
Kinderen leren door middel van spel. Bij elk thema worden bijpassende hoeken 
gemaakt waar de kinderen kunnen spelen en zich dus ontwikkelen. De leerkracht 
observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of 
meerdere kinderen. Regelmatig zal zij kinderen uitnodigen om mee te doen met een 
activiteit en zo de kinderen bepaalde dingen leren. Ook is er dan ruimte voor gesprekjes 
tussen juf en kind. Regelmatig speelt de juf mee in een hoek om zo de kinderen te leren 
hoe je het spel kan of hoort te spelen. Aan de tafels werken kinderen  
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binnen het thema met verschillende opdrachten uit de kasten of met knutselmateriaal. 
Door middel van de kleine kring geeft de juf extra ondersteuning en uitleg aan kleine 
groepjes. Die groepjes worden gevormd naar de onderwijsbehoefte van elk kind. Zo 
wordt erop gewenst niveau gewerkt aan veel verschillende vaardigheden. Denk 
bijvoorbeeld aan tellen, rijmen, letters verklanken en bordspelletjes spelen.  
 
Om 12:00 uur en 15:15 uur kunt u op het kleuterplein wachten op uw kind. De juf laat 
de kinderen pas gaan als ze de betreffende ouder of opa of oma of oppas heeft gezien. 
De kinderen die naar de overblijf of naar de B.S.O. gaan, blijven in de klas tot zij 
persoonlijk worden opgehaald. Let op: op woensdagochtend is de school voor iedereen 
om 12:15 uit! 
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Een dag in groep 1 /2 

 Inloop: keuze bij het planbord. 

 Kring met dagopening:   
- welke dag en datum is het, welk weer is het, absentie 
- gebed en liedjes zingen en 
- regelmatig een vertelling en vrij vertellen door de kinderen.  

 Speel-/werkles: op maandag worden alle werkjes van de week uitgelegd. De 
kinderen plannen zelf gedurende de week wanneer ze een werkje willen doen, de 
leerkracht stuurt en begeleidt indien nodig. Er is genoeg aanbod en ook in de 
speelhoeken wordt geleerd. Zo kun je dagelijks kiezen uit: computer, leeshoek, 
bouwhoek, luisterhoek, verfbord, tekenbord, lego hoek, treinhoek, bouwhoek, 
poppenhoek, taalkast, rekenkast, puzzelkast of de aangeboden knutselwerkjes. 
Tijdens de werkles werken de kinderen zelfstandig en kan de leerkracht een 
groepje kinderen begeleiden.  

 Kring: een taal-/rekenactiviteit aan de hand van de methode 
Kleuterplein met allerlei activiteiten met Raai de kraai. 
Vertellen van een verhaal, een opzegversje aanleren, een 
proefje uitvoeren, een prentenboek voorlezen, 
luisteroefeningen doen, oefenen met klanken, teloefeningen doen en 
rekenvoorwaarden trainen d.m.v. spel. Ook dingen als schooltelevisie kijken, digi-
bord oefeningen en luisteren naar het logeerverhaal van Flip de beer gebeuren in 
de kring. 

 Kring: eten en drinken, zo gezond mogelijk (iedere woensdag en donderdag is het 
fruitdag) 

 Bewegingsonderwijs: elke ochtend wordt er buiten gespeeld of gaan de kinderen 
naar de gymles in het speellokaal. De gymles wordt 2 keer per week gegeven, bij 
slecht weer kunnen we altijd extra gymmen. 

 Kring: een taal of rekenactiviteit met Raai de kraai 

 Naar huis: jas en tas pakken, bekers en bakjes in de tas doen  
De middag 

 Inloop: keuze bij het planbord 

 Kring: taal-/rekenactiviteit 

 Muziekles aan de hand van de Methode Moet je doen en liedjes uit Kleuterplein. 
Of Engelse les met de methode I-Pockets, de handpop Happy Monkey en het 
digibord. 

 Speel-/werkles (zie ochtend)  

 Bewegingsonderwijs (zie ochtend) 

 Kring: taal of rekenactiviteit met Raai de Kraai 

 Naar huis: jas en tas pakken en eventueel spullen uit de 
bewaardoos inpakken om (terug) mee naar huis te nemen. 
Afsluiting met een dankliedje. 
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Praktische informatie 
Wilt u bij absentie van uw kind voor 8.15 uur naar school bellen? Zo kan de leerkracht 
tijdig worden ingelicht. Of een bericht sturen naar de leerkracht via Schoudercom. 
 
Ieder kind neemt een (rug)tas mee naar school. Het pauzehapje haalt uw kind er voor 
hij of zij de klas in gaat uit en wordt in de verzamelbakken in het lokaal gezet. Het eten 
voor de overblijf blijft in de (rug)tas. Wilt u ook als uw kind een pakje drinken 
meeneemt toch een tas meegeven? Dit i.v.m. het meenemen van post of werkjes. 
 
Via school kunt u een luizencape voor uw kind aanschaffen. Bij het intake gesprek 
wordt gevraagd of u deze via school wilt bestellen. Na elke vakantie worden de 
kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u meehelpen geeft u zich dan op bij de juf. 
 
Voor de gymles heeft ieder kind gymschoenen nodig die op school blijven. De juf heeft 
voor elk kind een linnen tas. Gymkleding is niet nodig, alle kinderen gymmen in hun 
ondergoed. Zorgt u wel dat uw kind een hemd aan heeft, zeker in de wintermaanden? 
 
Wilt u dagelijks voor een gezond hapje en drinken zorgen en hierbij de naam van uw 
kind op de beker of het bakje schrijven. Regelmatig eten we als pauzehapje fruit. 
Denkt u bij een verjaardag vieren ook aan een gezonde traktatie? 
Wilt u schoolmelk regelen dan kan dit buiten school om via de website 
https://www.campinaopschool.nl/ 
Bij ieder lokaal is ruimte naast de deur waarop actuele informatie wordt gehangen en 
hier kunt u eventueel ook uw naam op de lijst schrijven voor hulp bij uitjes of 
activiteiten. 
 
In elke klas staat een spaarvarken waar op maandag aandacht aan wordt besteed. 
Hierin sparen we geld voor ons goede doel. U kunt uiteraard ook op andere dagen 
meesparen. Op de website vindt u hierover meer. 
Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een informatieavond gehouden 
waarin we uitleggen wat er allemaal in het betreffende leerjaar wordt behandeld en 
gedaan. Een goede gelegenheid om de leerkracht en de andere ouders van de groep 
van uw kind te ontmoeten! 
 
Klassenouders 
Elke groep heeft 1 of 2 klassenouder(s). Deze ouders kunnen in de loop van het 
schooljaar worden gevraagd om te helpen bij het regelen van vervoer als de klas op 
excursie gaat en om te helpen bij de verkeerslessen en voor het begeleiden van uitjes of 
activiteiten als er extra hulp nodig is  in de klas. Wilt u klassenouder zijn geeft u zich dan 
op bij de juf van uw kind. Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar 
wordt hier nog even aandacht aan besteed en daarna maakt de leerkracht een keuze. 
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Overblijven   
Er is een mogelijkheid om over te blijven en dus tussen de middag op school te blijven 
eten en spelen. BSO De Speelbrug coördineert dit. (BSO= BuitenSchoolse Opvang).  
Bij het intakegesprek krijgt u een informatieboekje en een formulier voor eventuele 
aanmelding. U kunt dit ook doen via de website www.despeelbrug.nl 
 
Excursies 
Ieder jaar zijn er verschillende excursies. Soms wordt er 
hulp gevraagd aan ouders voor vervoer en/of begeleiding 
van een groepje kinderen. U ontvangt hierover mail van een 
klassenouder of de leerkracht en meestal vindt u hiernaast 
nog de info opgeplakt naast de klassendeur. 
 
Oudercontact 
Per schooljaar zijn er 2 avonden waarop we u uitnodigen om met elkaar over de 
ontwikkeling van uw kind te praten. Dit noemen we de spreekavonden. Hiervoor wordt 
u door ons uitgenodigd. In maart en juni. 
Soms is het nodig om iets uitgebreider met elkaar te praten of zijn er zaken die direct 
aangepakt moeten worden. Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met de 
leerkracht van uw kind. Loop even binnen, mail of bel ons. Op de website staan alle 
leerkrachten met hun mailadressen per groep gerangschikt. 
 
Leerlingvolgsysteem 
De ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd met leerlingvolgsysteem Parnassys. Alle 
kinderen worden op verschillende gebieden geobserveerd en getoetst om zo een beeld 
van elk kind te vormen. In februari maken de leerlingen die hieraan toe zijn de CITO 
toets. 

http://www.despeelbrug.nl/
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In de periode tussen februari en het eind van het schooljaar bespreken we de 
ontwikkeling van uw kind m.b.t. de schoolloopbaan met u. Als we op een gebied 
achterstand ten opzichte van leeftijdsgenootjes zien, bespreken we met u wat we gaan 
doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en op welke manier daar thuis 
eventueel aan bijgedragen zou kunnen worden. We geven ook aan wanneer we een 
definitief advies zullen geven over de groep waarin wij uw kind het best vinden passen 
na de zomervakantie . Bij jonge kinderen doen we dat zo laat mogelijk om de kans op 
een goede beslissing te verhogen. Gekoppeld aan dat advies geven we aan hoe we het 
kind bij een eventuele verlenging van de tijd in groep 1 /2 willen begeleiden. Daarbij kan 
het gaan om het bieden van speciale begeleiding; bijvoorbeeld leesbegeleiding aan 
kinderen die in de loop van het jaar toe zijn aan lezen. 
 
De nieuwsbrief  
De nieuwsbrief vindt u elke 2 weken in uw mailbox en is ook te lezen op de website en 
via Schoudercom. In deze brief schrijven leerkrachten en directie wat er leeft in de 
school en de groepen in het bijzonder en vindt u de planning van bijvoorbeeld 
bijzondere activiteiten, ouderavonden en vrije dagen voor de komende weken. 
Vrijwel alles is terug te vinden op onze website 
www.pcbsderegenboog-voorhout.nl .  
Onder het kopje ’groepen’ doen de leerkrachten verslag van de activiteiten van de klas, 
vaak met foto’s erbij! 

 
Schoudercom 
Gedurende de jaren dat kinderen op de basisschool zitten zijn er veel contactmomenten 
tussen de school en de ouders. Goede communicatiemogelijkheden bevorderen de 
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie en zijn daarmee van direct belang voor de 
leerprestaties van de kinderen.  
SchouderCom.nl is een besloten online ouderportaal die grote voordelen biedt voor de 
schoolcommunity. Op de eerste plaats staat alle school-ouder communicatie 
overzichtelijk bij elkaar. Informatie raakt niet meer zoek en wordt veel sneller weer 
gevonden, dit geldt zowel voor het team als voor de ouders. Daarnaast is het een 
krachtig instrument voor blogs van de groepen. 

 

http://www.pcbsderegenboog-voorhout.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8t763mtPbAhXI0xQKHUezDn8QjRx6BAgBEAU&url=https://ipon.nl/sponsor/schoudercom/&psig=AOvVaw0UbCgKAKk7L7C0sh9N3kak&ust=1529067484401300
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Tot slot 
Voor ons staat voorop dat uw kind zich op een speelse manier kan ontwikkelen en het 
naar zijn of haar zin heeft op school! U speelt daarbij als ouder(s)/verzorger(s) een 
belangrijke rol. We werken graag met u samen. 
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Komt u dan even langs op school of neemt u 
contact met ons op via directie.regenboog@sophiascholen.nl.  
Tot ziens op De Regenboog! 
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Locatie Oosthout            Locatie Cluster 
Distelweg 60            P. van Slingerlandstraat 36 
2215 DZ Voorhout            2215 SZ Voorhout 
0252-233307            0252-435000 
 
www.pcbsderegenboog-voorhout.nl 
 

 

http://www.pcbsderegenboog-voorhout.nl/

