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Nieuwsbrief nummer 1                                                              Schooljaar 2018-2019 

Personeel 
 Heeft u het al gehoord? Juf Lisette is op 7 augustus 

bevallen van een prachtige dochter. Haar naam is Nova 
Jennifer en ze groeit al goed! 

  

       
 

 Meester Joren zal op donderdag 20 september afwezig 
zijn. De groepsleerkrachten zullen voor het 
bewegingsonderwijs zorgen. 

 

Nieuwe website 
Heeft U het al gezien? Op www.rkbsderegenboog.nl?  
We hebben een mooie nieuwe website met veel informatie en 
prachtige foto’s.   
Via deze website kan er gemakkelijk een kennismakingsge-
sprek aangevraagd worden of een melding van absentie worden 
gedaan. Handig! 

 
Informatieavond groep 1-2, 3 en 8 
Wilt u het alstublieft aan de leerkracht laten weten als u 
onverwacht verhinderd bent?  
 
De indeling van de avond is als volgt:  
18.30 –19.15 uur: groep 1-2  
19.15 – 20.00 uur: groep 3 en groep 8 
 
De groepen 3 t/m 7 zullen na 10 september  via de mail een 
informatieboekje ontvangen over de aanpak en de methodes in 
de groep. Indien u vragen heeft na het lezen, kunt u natuurlijk 
altijd contact opnemen met de leerkracht.  
De informatieboekjes zullen ook op onze website in te zien zijn.  
 
 
 

 

 
 

 
Maandag 10 september 

Informatieavond groep 1-2, 3 
en 8 

 
Woensdag 12 september 
Stakingsdag leerkrachten  

De school is gesloten 
 

Donderdag 13 september 
Schoolfotograaf 

 
Zaterdag 15 september 

Delfiade  - Onderwijsmarkt 
 

Maandag 17 september 
U ontvangt een uitnodiging 

voor de 
kennismakingsgesprekken 

van groep 4 t/m 8 
 

’Wolfgangs Wondere 
Wereldreis’ 

Groep 5, 6 en 8 
 

Dinsdag 18 september 
Prinsjesdag 

 
Open doekje ivm 

Kanjerweken 
 
 
 
 
 

http://www.rkbsderegenboog.nl/
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Nieuwe kinderen op De Regenboog 
Er is een aantal 
kinderen net voor en 
net na de 
zomervakantie 
gestart in de 
groepen 1 en 2. In 
groep 1A zijn 

Nikolaus, Lisa en Thijs gestart. Zoë en Lara 
zijn in groep 2A gekomen. Nonita, Roan 
(broertje van Milou en Tatum)  en Jerzinho 
(broertje van Revelinho) zitten nu in groep 1-
2B.  
Het is heel fijn dat zij bij ons op school 
gekomen zijn en wij hopen dat zij een heel 
gezellige tijd op De Regenboog zullen 

hebben. En dat zij veel zullen leren natuurlijk! 
 
Piraten- en prinsessenklimhuis en vers 
zand! 
Afgelopen maandag heeft iedereen het 
kunnen zien. Er werd druk geklust met een 
shovel, hamers en een graafmachine. De 
kinderen konden van dichtbij zien hoe een 
oud klimhuisje werd omgetoverd tot een 
glanzend mooi nieuw Piraten- en  
Prinsessenspeelhuis! Met een klimtouw, een 
glijstang, een klok, een roer en een glijbaan. 
Ook de zandbak is weer prachtig met een 
nieuw net en vers zand, heerlijk voor de 
zonnige dagen. Binnen enkele weken zal er 
nog een nieuwe evenwichtsbalk geplaatst 
worden. Zo kunnen de kinderen oefenen om 

een goede 
balans te 
houden. Een deel 
van de onkosten 
van het speelhuis 
is bekostigd 
vanuit de 
ouderraad, na 
overleg met de 
MR.  
Een bijdrage aan 
het speelplezier 
voor onze 
kinderen waar ze 
veel plezier van 
zullen hebben!  

 
Gezonde school 
Op dinsdag en donderdag hebben wij op 
school de afspraak dat u uw kind fruit / 
groente en/of een gezonde boterham 

meegeeft. Het liefst hebben wij natuurlijk dat 
u dit elke dag meegeeft en wij zien dit ook 
steeds meer gebeuren.  
Dit doen wij om de kinderen te stimuleren een 
gezonde keus te maken in wat zij eten, in 
samenwerking met u. 
 
Indien wij zien dat uw kind structureel andere 
voeding meeneemt op de dinsdag en 
donderdag, zullen wij u vragen om rekening 
te houden met deze schoolafspraak. Dan 
kunnen we binnen de groep dezelfde lijn 
blijven volgen voor de kinderen.  
 

Schoolfotograaf 
Eerder deze week heeft u informatie 
ontvangen over de schoolfotograaf op 
donderdag 13 september. De intekenlijsten 
voor de foto’s van de kinderen op school 
liggen bij de ingangen. 
De intekenlijst voor de broertjes/zusjesfoto’s 
voor na schooltijd ligt bij de hoofdingang. 
U kunt tot en met dinsdag inschrijven. 

 
’Wolfgangs Wondere Wereldreis’  
Op maandag 17 september hebben de 
groepen 5, 6 en 8 een voorstelling in De 
Veste. Groep 5 gaat met auto’s, de groepen 
6 en 8 gaan met de fiets. Het betreft hier een 
muziekproject van Stichting Educatieve 
Orkest Projecten (SEOP) waaraan ook De 
VAK, centrum voor de Kunsten in Delft, zich 
verbindt.  
 
Het professioneel orkest RBO Sinfonia komt 
de Classical Kids Symphony Show 
‘Wolfgangs Wondere Wereldreis’ uitvoeren.  
‘Wolfgangs wondere wereldreis is een 
symfonie van verhalen vol avontuur. Het 
vertelt het verhaal van één van de 
beroemdste wonderkinderen aller tijden: 
Wolfgang Amadeus Mozart. 
In de eerste scène vertelt een volwassen 
Mozart aan zijn zoon over zijn eigen jeugd. 
Maar het lijkt alsof de grote reiskoffer 
betoverd is - opeens zijn we echt terug in de 
tijd, toen de jonge Mozart met zijn vader door 
heel Europa reisde....Een leven vol muziek 
en avonturen, maar ook van hard werken en 
eenzaamheid. Stukje bij beetje leert 
Wolfgang omgaan met zijn eigen genie....Na 
de voorstelling kunnen de kinderen 
kennismaken met muziekinstrumenten en 
deze proberen. Daarbij zijn ook VAK-
docenten aanwezig.    
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Prinsjesdag 
Op dinsdag 18 september is het Prinsjesdag. 
Wij vinden het belangrijk dat de kinderen van 
groep 7 en 8  bij ons leren over de inhoud en 
het doel van deze dag.  
 
Wat is Prinsjesdag eigenlijk? Waar komt de 
Glazen of Gouden Koets vandaan? Hoe 
werken verkiezingen? En wat doet de Staten-
Generaal? 
Antwoord op deze vragen krijgen de kinderen 
bij het lespakket De Derde Kamer. 
De Derde Kamer der Staten-Generaal is een 
interactief lesprogramma over de Neder-
landse parlementaire democratie voor kin-
deren van groep 7 en 8. 
Op een speelse manier leren de kinderen 
hoe de politiek werkt in Nederland. 
Deze website dient ter ondersteuning van het 
lesprogramma.  
 

Vraagt u er thuis gerust eens naar! 

 
WeCycle 
Ook dit jaar doen wij weer mee met de 
WeCycle actie. De boxen staan in de aula en 
bij de hoofdingang. 
Het betreft het verzamelen van kleinere 
elektrische apparaten en 
tuingereedschappen met een stekker die in 
een boodschappentas passen. 

 
Vorig jaar 
hebben wij 7 
mooie 
informatieve 
boeken gekregen 
met de gespaar-

de punten. 
Ook dit jaar is dit mogelijk als wij meer dan 75 
apparaten in kunnen leveren. De 
inzamelactie is ongeveer tot half november. 
 

 
 
 
 

Nieuws van de overblijf (TSO)  
Ook dit jaar zijn er bij de overblijf weer 
tostidagen. De kinderen hebben dan de 
mogelijkheid een tosti te eten als zij een 
boterham met kaas mee naar de overblijf 
nemen. 

 Maandag: groep 4/5 en groep 7/8.  

 Dinsdag:  groep 3 

 Donderdag: groep 6 
 
Knutsel- en sportactiviteiten: 
Aankomende 2 weken zijn er leuke sport en 
knutsel activiteiten te doen bij de overblijf.  
 
In week 36 heeft de onderbouw als sport-
activiteit: Kat en muis spel. 

Als knutselactiviteit: 
Dieren maken van een 
wc rol. De bovenbouw 
heeft deze week als 
sport- activiteit: Het 
lijnenspel. En als 

knutselactiviteit: Een eigen puzzel maken. 
 
In week 37 hebben de onderbouw en de 
bovenbouw als knutselactiviteit: Elkaar 
natekenen. Als sportactiviteit heeft de 
onderbouw: Estafettespel. De bovenbouw 
heeft deze week als sportactiviteit: Trefbal 
 
Stagiaires van de overblijf stellen zich voor: 
 
Ik ben Lisanne Halve, 20 jaar oud. En ik kom 
aankomend schooljaar bij jullie stage lopen 
bij de tussenschoolse opvang, 2 dagen in de 
week op maandag en dinsdag.  
Ik ben bezig met de opleiding gespecialiseerd 
pedagogisch medewerker niveau 4 in 
Leidschenveen. Dit leerjaar wordt tevens ook 
mijn afstudeerjaar en ik hoop dan ook dat ik 
aan het einde van dit schooljaar kan zeggen 
dat ik geslaagd ben. 
De reden dat ik voor dit beroep heb gekozen 

is omdat ik het leuk vind om 
kinderen te helpen bij hun 
ontwikkeling, om ze te zien 
groeien in hun ontwikkeling en 
natuurlijk om van elke dag weer 
een leuke dag te maken voor de 
kinderen. 

 
Ik verheug mij erop om bij jullie stage te lopen 
en ik hoop snel met jullie kennis te maken.  
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Ik ben Romy Hendriks en ik ben 19 jaar oud. 
Ik volg de opleiding Gespecialiseerd 
Pedagogisch Medewerker aan het ROC 
Mondriaan in Den Haag. Ik heb gekozen voor 
deze opleiding omdat ik het heel erg leuk 
vind om met kinderen te werken. 
Het lijkt mij heel leerzaam om bij een 
basisschool stage te lopen omdat je met 
verschillende doelgroepen te maken krijgt.  
 
Ik heb een bijbaantje. Zo 
werk ik in de weekenden 
in een notenwinkel. Hier 
leer ik hoe ik kan omgaan 
met klanten en 
verantwoordelijkheid te 
nemen voor de taken die 
ik moet doen. Ik vind het heel erg leuk om 
daar te werken omdat het erg divers is en 
goed aansluit bij de taken van een niveau 4 
opleiding.  
Tot ziens! 
 
 
 


