
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

Nr. 2 

28 september 2020 

Beste ouders, 

 

De leerlingen zijn alweer 4 weken bezig aan het nieuwe schooljaar. Wat hebben we 

alweer veel (leuke) dingen gedaan en geleerd met elkaar. Over een aantal van die 

activiteiten kunt u lezen in deze nieuwsbrief.  

 

We willen u graag nog attenderen op de studiedag van maandag 5 oktober. Alle 

leerlingen zijn  die dag vrij van school.  

 

 

 

 

 

Vorige week vrijdag werd tijdens de persconferentie van de overheid duidelijk dat 

leerlingen op de basisschool weer naar school mogen met een “snotneus”. Er is ook 

een nieuwe beslisboom: https://ajnjeugdartsen.nl/nieuwsbericht/nog-maar-een-

beslisboom-verkouden-kind-0-jaar-t-m-groep-8/  

Hieruit blijkt dat: 

 

Alle leerlingen op de basisschool mogen met alleen verkoudheidsklachten (zoals 

loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn), of bekende hooikoortsklachten naar 

school. 

Thuis blijven en testen* is wel nodig als kinderen: 

 In contact zijn van iemand die besmet is met COVID-19 en klachten 

ontwikkelen 

 Deel uitmaken van een uitbraakonderzoek 

 Ernstig ziek zijn 

Welkom! 

Corona  
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*Let op: het huidige testbeleid is aangescherpt en leerlingen op de basisschool 

hoeven niet getest te worden. Dit is een tijdelijke uitzondering. 

Verder geldt voor leerlingen op de basisschool dat zij thuisblijven: 

 Als de leerling koorts heeft of andere (dan enkel neusverkoudheid) COVID-19 

gerelateerde klachten 

 Als de leerling nauw contact heeft met een patiënt met een bevestigde 

COVID-19 

 Als een huisgenoot van de leerling koorts (boven de 38 graden Celsius) en/of 

last van benauwdheid heeft 
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd voor uitgebreidere “thuisblijf regels-

gezondheid leerlingen”. Leest u voor meer informatie de bijlage. 

De leerkrachten zorgen er steeds voor dat de klassen goed geventileerd worden. 

Met het mooie weer van de afgelopen weken had dat geen invloed op de 

temperatuur in de klas. Nu het weer wat minder wordt willen we u vragen om uw 

kind een vest of trui mee te geven. Als uw kind het dan wat fris vindt in de groep kan 

het iets extra’s aantrekken.  

Voor de levensbeschouwelijke opvoeding van de leerlingen gebruiken we op 

school de methode ‘Trefwoord’. Iedere dag kijken we naar een digitale 

kalenderplaat  met daarop een tekening,  foto,  puzzel  of  tekst.  De (Bijbel-) 

verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de 

handleiding voor de leerkracht.  Zo stelt ‘Trefwoord’ verschillende thema’s uit de 

leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde. 

Het thema voor de periode van 28 september t/m 16 oktober  is “Onderzoeken”.  

Grote mensen doen wetenschappelijk onderzoek om te weten waarom de wereld is 

zoals die is. Kleine kinderen halen het mooiste speelgoed uit elkaar om te zien hoe 

het in elkaar zit. Onderzoeken zit in ons DNA. Het begint met een nieuwsgierige 

houding, in positieve zin.  

Die onderzoekende houding kan heel nuttig zijn en zelfs noodzakelijk zijn. Zonder 

onderzoek is het bijvoorbeeld lastig voor een arts om een goede diagnose te stellen. 

In dit thema ontdekken de leerlingen niet alleen hoe, waar en wanneer mensen op 

onderzoek uitgaan, maar vooral wat de zin daarvan kan zijn. 

In het Bijbelboek Numeri stuurt Mozes 

twaalf mannen op onderzoek uit: is 

Kanaän werkelijk het Beloofde Land? Zijn 

we er veilig? Heeft het volk er een 

toekomst? Het onderzoek blijkt een 

avontuurlijke onderneming. Jozua, een 

van de verkenners, heeft er zijn handen 

vol aan om de anderen te overtuigen 

van de mogelijkheden van het nieuwe 

land.  

In dit thema verkennen de leerlingen 

hoe zinvol een onderzoekende 

levenshouding kan zijn. Dat daarbij niets onbevraagd blijft, blijkt uit het verhaal over 

Identiteit 



de profeet Bileam. Hij wordt door een goede betalende koning verzocht om in 

naam van God een heel volk te vervloeken. Kun je God alles vragen? Hoever mag 

je gaan met God?  

We zijn het schooljaar gestart met de 

Kanjerweken. Donderdag 17 september 

was op beide scholen de afsluiting van 

deze Kanjerweken. Verschillende groepen 

hebben op het podium gezongen of een 

toneelstukje gedaan rondom het thema 

vertrouwen hebben in elkaar en 

vriendschap. Ook zijn er op beide scholen 

mooie Kanjermuren ontstaan waar de 

kanjers van de school zelf een rol in 

spelen, dmv een foto van een tableau vivant.  

Natuurlijk is door de afronding van de Kanjerweken de aandacht voor de sociaal 

emotionele ontwikkeling van de leerlingen  niet afgelopen. In iedere groep worden 

de Kanjerlessen gegeven volgens de methode van de Kanjertraining. Tijdens deze 

lessen staan de leerkrachten stil bij de keuzes die leerlingen hebben in welk gedrag 

ze kunnen laten zien. Dit gedrag is gekoppeld aan de witte, rode, gele en zwarte 

pet. Wilt u meer informatie over de petten. Dit is een linkje over de uitleg van de 

petten: https://vimeo.com/349016296 

 

Deze periode gaan de leerlingen van de groepen 7 en 8 altijd langs de deuren om 

kinderpostzegels te verkopen. Rond mei 

moeten we de scholen zich hiervoor 

inschrijven. We vinden het een 

prachtige actie en een goed initiatief 

echter hebben we er toen voor 

gekozen om dit jaar niet mee te doen 

aan de actie. In mei konden we nog 

niet overzien wat de gevolgen van 

Covid 19 zouden kunnen zijn en wat dit 

voor de gezondheid van onze leerlingen zou kunnen betekenen. We hopen dat we 

volgend jaar weer mee kunnen doen met onze leerlingen. 

Wilt u Kinderpostzegels toch steunen en postzegels of iets anders kopen dan kan dat 

rechtstreeks via de webshop: https://www.kinderpostzegels.nl/webshop/ 

 

 

In de week van 8 oktober tot de herfstvakantie zijn er in de groepen 3 tot en met 8 

kennismakingsgesprekken. U zal via social schools een uitnodiging ontvangen voor 

dit kennismakingsgesprek met de leerkracht. Deze gesprekken kunnen online of op 

Kanjertraining 

Geen kinderpostzegels 

Kennismakingsgesprekken 

https://vimeo.com/349016296
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school plaatsvinden, dit is afhankelijk van de keuze van de leerkracht. Mocht u een 

uitnodiging ontvangen voor op school maar wilt u zelf liever dat het gesprek online 

plaatsvindt dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht.  

Vindt het gesprek op school plaats dan willen we u vragen om bij 

verkoudheidsklachten, neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, 

verhoging of als wanneer u  plotseling niet goed meer ruikt of proeft een nieuwe 

afspraak te maken met de leerkracht. 

In het lokaal wordt minimaal 1,5m afstand gehanteerd, de ramen staan open voor 

een goede ventilatie. De stoelen om te wachten (in de gang) staan 1,5 meter van 

elkaar. Wij vragen u om deze ook zo te laten staan. 

Er staat ontsmettingsgel bij binnenkomst van de school. Wij verzoeken u om uw 

handen te ontsmetten bij binnenkomst. U hoeft zich niet te registreren bij 

binnenkomst. De leerkracht houdt dit bij. 

Wij willen u ook vriendelijk verzoeken om voor & na het gesprek het tafelblad schoon 

te maken met een doekje. 

BSO de Regenboog 

 

Welkom, welkom op het IKC 

Welkom, welkom wij zijn nieuw hier 

Welkom, welkom op het IKC 

Voor en na school hier! 

 

18 september was de officiële opening van IKC de Regenboog! De opkomst was 

groot en de kinderen van de BSO hebben een leuk optreden gegeven. Vanaf 1 

september biedt de Regenboog voor- en naschoolse opvang aan. We eten gezellig 

een hapje met de kinderen, we bieden activiteiten aan of de kinderen mogen 

lekker vrij spelen. Wij vinden het vooral belangrijk dat de kinderen zich thuis voelen 

en plezier maken. 

Vanaf 1 oktober is ook ons peutercentrum geopend. Vanaf 2 

jaar zijn de peuters van harte welkom op de Regenboog.  

Wilt u meer informatie over de BSO of de peutergroep kunt u 

een mail sturen naar: bsoderegenboog@kinderspeelzaal.nl. 

 

Wij kijken er naar uit om mooie herinneringen met de kinderen 

te maken! 

Team BSO de Regenboog 

 

 

Nieuws van BSO 

 de kinderopvang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herhaalde oproep invullen beeldgebruikvoorkeuren: 

Social Schools/AVG 



In het kader van de AVG-wetgeving vragen wij u om uw beeldgebruikvoorkeuren, 

voor uw kind(eren), door te geven. Vanaf dit schooljaar doen we dit via Social 

Schools. 

U kunt zowel via de website en de app, van Social Schools, uw 

beeldgebruikvoorkeuren doorgeven. 

Ga naar Administratie ＞ je kind ＞ Beeldgebruikvoorkeuren 

U kunt uw voorkeur(en) doorgeven voor de volgende onderdelen: 

Social Schools, schoolwebsite, social media, de krant, Facebook, Instagram, 

nieuwsbrief en schoolgids. Daarnaast zijn er ook twee onderdelen die specifiek voor 

groep 8 zijn: schoolkamp en eindmusical. 

Een aantal van de bovenstaande onderdelen zijn vastgesteld door Social Schools en 

kunnen wij niet verwijderen. Dit geldt ook voor het item 'social media'. Wij willen u 

vragen om geen voorkeur door te geven voor social media, maar dit juist wel te 

doen voor Facebook en Instagram. 

Wij zullen alleen uw voorkeuren controleren van Facebook en Instagram wanneer er 

iets op social media wordt geplaatst. 

 

Een leven lang leren is tegenwoordig het motto. Juf Selina voegt de 

daad bij het woord en is aan een master-opleiding begonnen. 

Via de lerarenbeurs heeft zij recht op 1 dag per week studieverlof. 

Dit verlof neemt zij iedere vrijdag op. Ter vervanging is er een 

invalster gevonden, juf Dirkje. 

Juf Selina is de afgelopen 2 jaar voor gegaan door juf Monica. Zij 

heeft deze week haar diploma ontvangen van haar master.  

 

 

Wij nodigen u graag uit voor de Algemene Jaarvergadering van de Ouderraad (OR) 

en de Medezeggenschapsraad (MR) op dinsdag 13 oktober. De vergadering begint 

om 20.00u. U hoort van ons via social schools of deze vergadering in de aula 

plaatsvindt of online is. 

De stukken ontvangt u een week van te voren. 

Voor de Medezeggenschapsraad heeft zich 1 kandidaat verkiesbaar gesteld. De 

kandidaat wordt tijdens de jaarvergadering benoemd en zal zich dan in de 

volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. 

Graag tot ziens op dinsdag 13 oktober. 

Het bestuur van de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. 

Nieuws van de school 

Team 



Komende week start de Kinderboekenweek. Deze openen we woensdag met elkaar 

in de aula olv juf Maartje. Met juf Jolantha hebben alle kinderen hiervoor al een lied 

geoefend. De groepen 5-8 hebben ''En toen'', een lied van Kinderen Voor Kinderen, 

gekozen. Groep 4 heeft voor het lied ''Tijdmachien'' gekozen en de groepen 1-3 

oefenen deze ook. 

Die twee liedjes zijn op youtube te vinden: "En toen'' (met de 

tekst) https://youtu.be/H2umyps-ZQI, ''En toen'' (dansje) 

https://youtu.be/xo4DOyp4TDo, ''Tijdmachien'' https://youtu.be/m6cqXRNXVj0 

Tijdens de opening zal de tekenwedstrijd/ schrijfwedstrijd uitgelegd worden. Hier 

werken de kinderen de komende week aan in hun eigen klas. Tijdens de afsluiting 

van de Kinderboekenweek worden de winnaars bekend gemaakt.  

Voor de kinderen is er deze week ook een boekenmarkt op school. Ze gaan hier met 

de klas heen. Donderdag 1 oktober gaan de oudere kinderen in de school 

voorlezen aan de jonge kinderen. Vrijdagmiddag 2 oktober doen de kinderen van 

de groepen 5 t/m 8 een speurtocht. Deze speurtocht is een ontworpen door 

Leskracht, de leverancier van ons aanbod voor wereld oriëntatie. Woensdag  7 

oktober sluiten we met elkaar in de aula de Kinderboekenweek weer af. 

Woensdag 14 oktober organiseren wij de eerste peuterochtend van dit schooljaar. 

Met thema Kinderboekenweek en Dino’s. De peuterochtend is van 9.00u-10.00u. 

Dit keer is aanmelden wel verplicht vanwege het maximum 

aantal personen die wij binnen kunnen laten. Wanneer het 

eerste uur vol zit, zullen we aansluiten op die ochtend nog 

een tweede peuterochtend organiseren. Je kan je 

aanmelden door een mailtje te sturen naar 

ajonker@rkbsderegenboog.nl   

Zonder aanmelding mogen jullie helaas niet binnen.  

 

Wij merken dat telefoonnummers en/of e-

mailadressen die we van ouders hebben niet 

altijd kloppen. Het vervelende is, dat wij daar 

meestal pas achter komen wanneer wij u 

nodig hebben omdat uw kind op school ziek 

is geworden of wij ons zorgen maken omdat 

uw kind zonder bericht niet op school is verschenen.  

Wilt u a.u.b. daarom nieuwe telefoonnummers en emailadressen doorgeven aan 

ons? Dit kan door een mail te sturen naar ajonker@rkbsderegenboog.nl 

 

 

Administratie 

Kinderboekenweek 

Peuterochtend 

https://youtu.be/H2umyps-ZQI
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Spaart u mee voor de schoolbieb?  

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is 

het weer Kinderboekenweek. Tijdens de 

Kinderboekenweek organiseert Bruna de 

actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij 

willen graag het (voor)lezen van 

kinderboeken stimuleren en zouden het 

leuk vinden om samen met u en de 

kinderen onze schoolbibliotheek uit te 

breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken!  

Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!  

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?  

 U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) 

kinderboek(en) bij uw lokale Bruna-winkel en levert de kassabon vóór 15 

november 2020 bij de administratie op school.  

 Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.  

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen 

een waardebon.  

 We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag 

nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we 

samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

Woensdag 30 september: Kinderboekenweek begint 

Maandag 5 oktober: studiedag – alle kinderen vrij 

Dinsdag 13 oktober: MR/OR jaarvergadering 

Woensdag 14 oktober: peuterochtend 

19 t/m 23 oktober: Herfstvakantie  

Woensdag 25 november: Peuterochtend  

Dinsdag 1 december: studiedag- alle kinderen vrij 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Sparen voor je schoolbieb 



 

Binnen gekomen post 


