
 1 

 

 
 

Nieuwsbrief nummer 1                                                           Schooljaar 2019-2020 

Hoera, een nieuw schooljaar   

U heeft het kunnen lezen op de ramen en natuurlijk zelf kunnen 

ervaren deze week. Een nieuw schooljaar…….. 

Weer ‘alles in het gareel’ en wennen aan het ritme van het 

schoolleven. Maar wel met nieuwe energie! 

De kinderen lijken al aardig hun weg te vinden in hun nieuwe 

groep en te wennen aan een nieuwe juf of meester. En dat zien 

we graag natuurlijk. 

Het komend schooljaar staat er natuurlijk van alles op de 

agenda, zoals het 40-jarig jubileum van de school. 

Dit vieren we op donderdag 3 oktober en vrijdag 4 oktober. 

Via Social Schools wordt u door de werkgroep op de hoogte 

gehouden van alle ‘ins en outs’.  

 

Verder staat dit jaar 

opnieuw in het teken 

van verdere 

‘samensmelting’ met 

de Bonte Pael, 

gekoppeld aan 

studiedagen en 

overlegmomenten. 

Zoals u via de media 

vast weet, laat het 

nieuwe gebouw nog 

even op zich wachten 

maar dat is voor ons geen probleem. Het is fijn om met elkaar 

samen te werken, kennis te delen en zorg te dragen voor goed 

onderwijs! 

 

Personeel 

Als eerste willen wij u laten weten dat de zwangerschap van juf 

Ileen goed verloopt. Zij is op 18 september uitgerekend dus u 

begrijpt: Het wordt spannend! 

Zodra wij meer weten over de geboorte, laten wij u dit natuurlijk 

weten. Juf Ileen komt in januari weer terug op De Regenboog in 

groep 5.  

 

Afgelopen vrijdag was een bijzondere dag voor juf 

Lidwien. Zij was namelijk 40 jaar, met hart en ziel, 

werkzaam in het onderwijs. Na verschillende jaren 

groepsleerkracht te zijn geweest, heeft zij zich  

 

 
 

Kanjerweken tot en met 21 september 

 

In de week van 9-13 september ontvangt 

ieder gezin de schoolkalender.  

 

Vrijdag 13 september 

Groepsafspraken ontvangt u via Social 

Schools 

 

Maandag 16 september 

Infoavond  

Groep 1-2: 18.30-19.15 uur 

Groep 3 en 8: 19.30-20.15 uur 

 

Dinsdag 17 september 

Schoolfotograaf 

Groep 7 en 8 naar De Veste 

voor ‘Jeugdtroonrede’ 

Prinsjesdag 

 

Informatieboekjes groep 3 t/m 8 voor de 

ouders via Social Schools 

 

23 t/m 27 september 

Week van de Mediawijsheid Groep 6 t/m 

8 

 

Woensdag 25 september 

Kinderpostzegels groep 7 en 8 12.00 uur 

uit 

 

Dinsdag 1 oktober 

Studiedag, de kinderen zijn vrij 

 

Woensdag 2 oktober 

Start Kinderboekenweek thema 

‘Reis mee’ 

 

Donderdag 3 oktober en vrijdag 4 

oktober 

Jubileumfeest 40 jaar De Regenboog 

Groep 5 t/m 8 continuerooster op vrijdag 

4 oktober 
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verder ontwikkeld tot een ervaren en 

bekwame intern begeleider, met een scherp 

oog voor een goede ontwikkeling van de 

kinderen. We zijn met het hele team gaan 

lunchen op de golfbaan in Delft en hebben 

daarna een clinic gevolgd waarbij grote 

talenten naar voren kwamen, dat begrijpt u 

wel.  Het was een prachtige dag en een mooi 

jubileum van juf Lidwien! 

 

We hebben ook enkele nieuwe leerkrachten 

in het team. Drie daarvan zullen bij ons 

blijven werken, namelijk juf Karen, juf Maartje 

en meester Jelle. Zij zijn ervaren 

leerkrachten. Meester Jelle zal na zijn 

assessment beginnen aan de PABO en is 

een zij-instromer in het onderwijs. Nadat hij 

geslaagd is voor zijn assessment mag hij 

alleen voor de groep staan. Tot die tijd wordt 

hij begeleid door meester Radjinder op 

donderdag en vrijdag. Ook meester Radjinder 

is een ervaren leerkracht.  

Naast juf Karen staat juf Imke in groep 3. Juf 

Imke is een invalleerkracht die al vaker bij 

ons gewerkt heeft.  

Juf Sandra in groep 5 werkt momenteel 

fulltime totdat juf Ileen terug is. Zij is een 

ervaren invalleerkracht. 

 

Momenteel staan er vacatures uit voor groep 

3 en groep 5. Wij willen graag vaste parttime 

leerkrachten aanstellen naast juf Karen in 

groep 3 en naast juf Ileen in groep 5. 

Kent u nog iemand in uw omgeving die daar 

belangstelling voor heeft? 

Dan kan er contact opgenomen worden met 

juf Carien. 

 

Ook als u vragen heeft over de formatie, kunt 

u bij juf Carien terecht. 

 

En dan nu het voorstelrondje:  

 

Juf Imke du Pree-Zoutewelle, groep 3, 

maandag en dinsdag 

Juf Imke stelt zich in een volgende 

Nieuwsbrief aan u voor. 

 

Juf Karen Sloots, groep 3, woensdag, 

donderdag en vrijdag 

Ik ben Karen, nieuwe leerkracht op De 

Regenboog. Dit schooljaar mag ik lesgeven 

aan de 25 kanjers van groep 3, wat een 

feest! Als ik thuis ben, speel ik graag met mijn 

twee kinderen, Ché en 

Sef. Ik woon samen met 

hen en mijn man in 

Wateringen. Ik houd er 

van om spelletjes te 

spelen, voetbal is mijn 

favoriete sport en als ik 

onder de douche sta vind 

ik het heerlijk om te zingen. Ik zie jullie vast 

snel op school en schroom niet om eens een 

gezellig praatje te komen maken. Want daar 

houd ik ook van! 😊 

 

Juf Sandra van den Anker, groep 5, fulltime 

Ik hoop dat iedereen een fijne vakantie heeft 

gehad. De school is weer begonnen en ik wil 

mezelf even aan jullie voorstellen. Ik ben juf 

Sandra, ik ben getrouwd en ik heb een zoon 

van 21. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te 

wandelen aan het strand. Het liefst in de 

herfst en winter. Lekker uitwaaien en vooral 

genieten van het soms zo stormachtig weer. 

Heerlijk! In de zomer vind ik het leuk om 

stadswandelingen te 

maken in andere plaatsen. 

Dit jaar waren het vooral 

dorpjes in de provincies 

Groningen en Friesland. 

Verder vind ik het leuk om 

te winkelen, met 

vrienden/familie af te spreken, naar de 

bioscoop te gaan etcetera.  

   

We gaan er een leuke, gezellige, leerzame 

tijd van maken en ik hoop u allen te 

ontmoeten.  

 

Juf Maartje Westerveld, groep 6, maandag t/m 

woensdag 

Met plezier stel ik mezelf voor: Ik ben juf 

Maartje. Ik ga samen met meester Jelle en 
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meester Radjinder groep 6 lesgeven dit 

schooljaar.   

Hiervoor heb ik met plezier 9 jaar op een 

school in Rotterdam gewerkt. Ik woon in 

Rijswijk, ik kijk er dan ook erg naar uit om met 

de fiets naar school te kunnen gaan.   

Samen met mijn vriend heb ik twee prachtige 

zoons. Onze oudste 

zoon is net 3 jaar 

geworden en onze 

jongste zoon is nu 4 

maanden oud.   

Ik heb veel zin om er een 

leuk en leerzaam 

schooljaar van te 

maken!  

 

Meester Jelle Spelt, groep 6, dinsdag t/m 

vrijdag, donderdag en vrijdag voor de groep 

  

Dit schooljaar ben ik begonnen aan een grote 

stap. Na jaren met en voor kinderen gewerkt 

te hebben als scouting begeleiding, bso 

leider en kindercoach heb ik de kans 

gegrepen om in het onderwijs aan het werk te 

gaan. Ik vind het ontzettend leuk om te 

werken op school en bezig te zijn met de 

ontwikkeling en vorming van kinderen. De 

energie die ontstaat door met kinderen te 

werken biedt mij veel plezier. 

Na het werk geniet ik van mijn eigen kinderen 

van 6 en 8 jaar die nu ook hun vorming 

krijgen op school. We gaan er samen graag 

op uit. We zijn veel en gaan dan graag op 

avontuur.  

  

Thuis hebben we een 

gigantische verzameling 

van LEGO. Daar vind ik 

ontspanning in en ik kan er 

samen met mijn kinderen 

fantasierijke avonturen 

mee beleven.  

  

Mijn creativiteit uit ik ook in muziek. Ik speel 

gitaar en heb interesse in ritmes en djembé 

spelen.  

  

Ik heb heel veel zin in om er een leuk en 

gezellig schooljaar van te maken.  

 

Meester Radjinder, groep 6, donderdag en 

vrijdag naast meester 

Jelle 

Mijn naam is Radjinder 

Bhagwanbali en ik kom 

uit Rijswijk. Ik geef nu 

als invalleerkracht les 

aan groep 6 op De 

Regenboog. Dat is 

ingepland op de donderdag en vrijdag tot de 

kerstvakantie. Ik ben op De Regenboog als 

invalleerkracht eerder werkzaam geweest. 

Daar heb ik goed gemotiveerde leerlingen en 

een voortreffelijke werksfeer getroffen. Dat 

motiveert mij om in dit nieuwe schooljaar 

weer op De Regenboog te mogen werken.  

Ik heb enige ervaring in het onderwijs en wil 

die graag overbrengen aan de leerlingen van 

groep 6. Mijn belangrijkste bezigheden zijn 

wetenschappelijke onderzoeken en 

(wetenschappelijke) publicaties.  

 

Opening van het schooljaar en de 

Kanjerweken 

Afgelopen dinsdag hebben we het schooljaar 

met alle kinderen geopend. Na het zingen 

van het Regenbooglied is er gesproken over 

de basisomgang met elkaar op school. Elkaar 

kennen en willen leren kennen is heel 

belangrijk voor een positieve sfeer op school, 

voorkomt pestgedrag en zorgt voor 

verbinding. We zorgen voor elkaar en willen 

in vertrouwen en veiligheid met elkaar 

omgaan. De afspraken van de Kanjertraining 

zijn dan ook samen besproken. Deze zijn: 

 We vertrouwen elkaar en jezelf 

betrouwbaar gedragen  

 We helpen elkaar  

 We werken samen  

 We hebben samen plezier (en dus 

niet ten koste van een ander)  

 We doen mee (je conformeren aan 

afspraken, het eigen gedrag 

reguleren, de tijd nemen/krijgen om 
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teleurstelling te verwerken en dan 

weer mee doen). 

 

Het samenzijn is afgesloten met het zingen 

van het Kanjerlied door groep 1-2 en 3. 

De kinderen zullen in de groepen de 

groepsafspraken bepalen en de algemene 

regels op school worden doorgenomen. Op 

vrijdag 13 september worden de 

groepsafspraken via Social Schools naar u 

toegestuurd. De komende weken wordt er in 

de groepen veel ingezet op de 

groepsvorming en een fijne sfeer in de groep. 

Wij noemen dit de Kanjerweken. 

Maar ook daarna wordt er natuurlijk altijd 

verder gewerkt aan het behouden van de 

goede sfeer en inzet van de kinderen. 

 

Daarnaast wordt door ieder kind een 

papieren bouwsteen gemaakt met daarop 

een idee voor een goede sfeer in de groep. 

Per groep worden er twee TOP-bouwstenen 

uitgekozen. Die worden in de aula als een 

Kanjermuur opgehangen.  

Gaat u maar eens kijken naar al de goede 

ideeën van de kinderen in de groep of in de 

aula! 

 

Inschrijflijsten schoolfotograaf 

Vanaf aanstaande maandag 9 september 

kunt u uw kind(eren) opgeven voor de 

schoolfotograaf. Na schooltijd is er de 

mogelijkheid om met broertjes en zusjes op 

de foto te gaan die niet op school zitten.  

Dit jaar werkt de fotograaf met een ‘houten’ 

lichte achtergrond dus te lichte kleding komt 

niet goed uit op de foto. 

Het kan even duren voordat de foto’s ter 

inzage zijn en gekocht kunnen worden. Wij 

laten het u weten als het zover is! 

 

Informatieavond 

Op maandagavond 16 september is de 

informatieavond voor de groepen 1-2, 3 en 8. 

De tijden zijn als volgt: 

Groep 1-2: 18.30-19.15 uur 

Groep 3 en 8: 19.30-20.15 uur 

 

Dinsdag 17 september ontvangen de ouders 

van groep 3 t/m 8 informatieboekjes per 

Social Schools. Als u na het lezen van deze 

boekjes nog vragen heeft, kunt u natuurlijk 

altijd terecht bij de leerkracht van de groep. 

 

Begin oktober starten de 

kennismakingsgesprekken voor groep 4 t/m 

8. Eind september worden de ouders van 

deze groepen gevraagd zich in te schrijven 

via Social Schools. 

 

De Jeugdtroonrede 
Een van de gebieden waar een basisschool 

aan werkt naast rekenen, taal en lezen 

is burgerschap. Wij willen onze kinderen 

graag stimuleren om op een positieve manier 

deel uit te maken van een gemeenschap en 

daar een actieve bijdrage aan te leveren.  

Groep 7 en 8 zijn daar op een bijzondere 

manier mee bezig in het kader van 

Prinsjesdag. 

Zij zijn namelijk bezig met het schrijven van 

hun eigen troonrede. Op 17 september, dus 

op Prinsjesdag,  gaan zij naar Theater De 

Veste om hun eigen Jeugdtroonrede te 

presenteren. Hoe gaaf is dat!  

Leskracht – wereldoriëntatie  

De nieuwe materialen voor de nieuwe aanpak 

van wereldoriëntatie zijn in de vakantie 

binnen gekomen en staan al in de groepen 

van 4 t/m 8. Het heeft vast uw 

nieuwsgierigheid of dat van uw kind al 

gewekt. U heeft in 

de schoolgids 

kunnen lezen dat 

we in de groepen 4 

t/m 8 voor de 

wereldoriënterende 

vakken (met 

uitzondering van 

verkeer) vanaf dit 

schooljaar gaan werken met de Regenboog 

Wereldkist en de Spectrumbox. We vinden 

het heel belangrijk dat ons onderwijs 

toekomstgericht is en dat de kinderen 

tegelijkertijd onderzoekend en ontwerpend 
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leren. De Regenboog Wereldkist voor de 

groepen 4 en 5 en de Spectrumbox voor de 

groepen 6 t/m 8 sluiten hier heel goed bij 

aan. De kinderen werken aan projecten die 

aansluiten bij de ontwikkeling van de 

kinderen. Ieder project wordt afgesloten met 

een presentatie waarin het antwoord op de 

vooraf opgestelde onderzoeksvraag wordt 

uitgelegd aan de groep. Op dinsdag 1 

oktober worden alle leerkrachten van de 

groepen 4 t/m 8 geschoold in het werken met 

de Regenboog Wereldkist en de 

Spectrumbox. Hierna zal de leerkracht het 

gaan opstarten in de groepen. 

 

 

 Nieuwe kinderen op De Regenboog 

Er zijn meerdere 

kinderen bij ons 

op school 

gekomen. We 

willen ze graag 

nog in het 

‘Regenboogje’ zetten. 

Bij deze wensen wij hen een fijne tijd op De 

Regenboog!  

In groep groep 1-2 A zijn Bohdi en Alaine 

gestart. En in groep 1-2B: Julia (zusje 

van Milan groep 5 en Luca groep 7),  

Lars (broertje van Sven uit groep 5) 

en  Danika oktober 2019) geld op voor 
kinderen die een steuntje in de 
rug kunnen  
 

 

 

 

 

40-jarig jubileum van De Regenboog oog  

Ja, dat wordt feest! Op donderdag 3 en 

vrijdag 4 oktober 

vieren we dat De 

Regenboog 40 

jaar bestaat. Twee 

leuke dagen in het 

vooruitzicht, dat is 

mooi! 

Houdt u er vast rekening mee dat de groepen 

5 t/m 8 op vrijdag 4 oktober een 

continuerooster volgen en dus eerder uit 

school zijn.  

Nadere informatie over tijden en activiteiten 

krijgt u nog via Social Schools! 

 

Communicatie 

Er zijn verschillende mogelijkheden voor een 

goede communicatie op school. Even op een 

rijtje: 

 Via Social Schools ontvangt u de 

berichten van de groep en ook 

geregeld een algemeen bericht. 

Misschien heeft u ook al ontdekt dat u 

een persoonlijk bericht naar de 

leerkracht kunt sturen, een handige 

functie. U kunt dus altijd een afspraak 

maken met de leerkracht als u vragen 

heeft. Dit Via Social schools, de 

telefoon of de website ontvangen wij 

graag tijdig een melding over ziekte of 

afwezigheid van uw kind.  U kunt het 

volgende melden:  

 Uw kind komt later op school, bv. door 

een dokters- of tandartsbezoek  

 Uw kind is ziek (vóór 8.15 uur of vóór 

13.00 uur)  

Indien uw kind afwezig is vanwege een 

andere reden, willen wij u vragen dit tijdig via 

een bericht in Social schools bij de 

leerkracht van uw kind te melden.  

Dit betreft ook een melding als uw kind 

gedeeltelijk of niet mee kan doen met de 

gymlessen.  

  

Als uw kind om 9.00 uur of 13.45 uur niet op 

school is, zullen wij telefonisch contact met u 

opnemen om te vragen naar de reden van 

absentie.  

 

 Uw kind heeft de afgelopen week 

meerdere papieren en folders mee 

naar huis gekregen. Wilt u het 

noodformulier en  het AVG formulier 

liefst zo snel mogelijk bij de leerkracht 

inleveren? Dank u wel! 
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 In de volgende week ontvangt u de 

schoolkalender per gezin. Als u een 

extra kalender nodig heeft, kunt u die 

opvragen bij juf Carien. 

 Op de website 

www.rkbsderegenboog.nl  vindt u 

onze schoolgids 2018-2020. In een 

schooljaar veranderen er wel weer 

een aantal zaken. Vandaar dat er ook 

een addendum geplaatst is bij de 

schoolgids op de website. Dit 

addendum is door de MR 

goedgekeurd en bevat de 

noodzakelijke veranderingen in de 

schoolgids.  

! 

Week van de Mediawijsheid  

In het afgelopen 

schooljaar 

hebben wij in 

maart de Week 

van de 

Mediawijsheid 

ingezet in groep 

6 t/m 8. Dit 

schooljaar doen we dit eerder om de kinderen 

van groep 6 t/m 8 het gehele schooljaar te 

kunnen begeleiden in wat ze in deze week 

geleerd hebben.  

De week van 23 t/m 27 september wordt in 

deze groepen extra aandacht besteed aan 

het omgaan met ‘nepnieuws’ en social media. 

Er wordt gesproken over allerlei zaken waar 

je op moet letten als je actief bent op internet 

en binnen apps als Instagram / Snapchat. 

Heel belangrijk in deze tijd om onze kinderen 

hierin goed te begeleiden!  

Ook als ouder wordt u in deze week 

betrokken bij de inhoud van dit onderwerp. 

Dus vraag gerust aan uw kind waar over 

gesproken is en wat het geleerd heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

WeCycle 

De Regenboog doet ook dit jaar mee aan de 

Wecycle inzamelactie voor basisscholen. 

Vorig jaar hebben wij dankzij de door u 

verzamelde apparaten enkele mooie 

informatieve boeken gekregen als beloning. 

Vanaf maandag tot 15 november verzamelen 

wij kleine, afgedankte elektrische apparaten 

in en ontvangen daarvoor opnieuw een 

beloning en 

een Wecycle 

Recycle 

Certificaat. 

Wecycle 

doneert tevens 

een bedrag aan 

Stichting Jarige 

Job. Het is een 

echte win-win 

actie dus! De doos voor uw afgedankte 

elektrische apparaten staat bij de 

hoofdingang. 

 

Informatie van de TSO (overblijf) 

Het nieuwe schooljaar is weer van start en zo 

ook de overblijf. Helaas kunnen wij vanwege 

het tekort aan overblijfouders geen 

activiteitenplanning aanbieden voor de 

komende weken. Natuurlijk zullen wij 

wanneer het wel mogelijk is een activiteit 

uitvoeren met de kinderen. Dit kan een spel 

zijn buiten op het plein of een kleine knutsel 

in het overblijflokaal. Wij zijn dus dringend op 

zoek naar nieuwe overblijfkrachten en 

zouden het fijn vinden als iemand ons komt 

helpen. We zijn al blij met één dag in de 

week. Voelt u zich geroepen meld u dan aan. 

Uiteraard is dit tegen een 

vrijwilligersvergoeding van €10,- per overblijf, 

en uw eigen kinderen blijven die dag gratis 

over.   

http://www.rkbsderegenboog.nl/
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Met vriendelijke 

groet,  

  

Sandy 

Helderman  

Pedagogisch 

medewerker IKC 

De Bonte Pael 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


