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Belangrijke data:
Maandag 10 september
Kennismakingsgesprekken
Dinsdag 11 september
Leerlingenraad

De nieuwe schoolgids van het schooljaar 2018-2019 is in te zien op onze website. Als
u het prettig vindt om een papieren exemplaar te ontvangen, loop gerust even
binnen bij juffrouw Sandra.

Dinsdag 18 september
Studiedag, alle kinderen vrij
Woensdag 26 september
Kinderpostzegels groep 8
Woensdag 3 oktober
Start kinderboekenweek
Vrijdag 5 oktober
Regenboogdag en jubileum
Karin

Jeannette Donkers heeft de afgelopen jaren gezorgd dat de financiën rondom de
ouderbijdrage, de schoolreisjes en het schoolkamp keurig in orde waren. Het
jaaroverzicht van de ouderbijdrage van het afgelopen schooljaar is in te zien bij
juffrouw Sandra. Jeannette heeft met ingang van dit schooljaar haar taken
overgedragen aan Marion van de Wijdeven, moeder van Lieke en Tom der Kinderen.
Jeannette, nogmaals heel erg bedankt en Marion, heel veel succes!

Maandag 15 tot en met vrijdag
19 oktober
Herfstvakantie
Maandag 22 en dinsdag 23
oktober
Luizencontrole
Maandag 29 oktober
Kledinginzameling

Aan het einde van het afgelopen schooljaar heeft meester Jan de beslissing genomen
om afscheid te nemen van het onderwijs en de Regenboog. We hebben toen
aangegeven dat er nog aandacht zou zijn voor zijn afscheid. Hieronder geeft hij aan
op welke manier hij dit het liefst in wil vullen.

Dinsdag 30 oktober
Kunstmenu groep 1/2
Woensdag 7 november
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 22 november
Sint op school
Maandag 26 november
Rapporten groep 8
Dinsdag 27 november
Leerlingenraad
Woensdag 28 november
LOC/MR vergadering

Bedankt allemaal ….van meester Jan.
Het waren 41 geweldige jaren………………………….
41 jaar is op zich wel lang maar als ik terugkijk zijn ze eigenlijk best snel voorbij
gegaan.
 Er is in die tijd veel veranderd: visies, werkwijzen, methodes, teamsamenstellingen enz.
 van Dr.Ottowschool naar basisschool De Regenboog naar kindcentrum De
Regenboog
 van krijtje naar touch screen (digibord)
 van schrift naar tablet.

Toch zijn, voor mijn gevoel , de belangrijkste factoren
altijd hetzelfde gebleven nl:
 Fijne sociale , hardwerkende teamgenoten
 Ontzettend lieve en ook soms heerlijk
ondeugende kinderen en
 Altijd inzetbare behulpzame ouders.
Het is daarom ook dat ik met plezier terugkijk op mijn
onderwijs periode, omdat ik al die jaren met zoveel
fijne mensen heb mogen samenwerken.
Mijn 40 jarig jubileum zit nog zo vers in mijn
geheugen:
Een onvergetelijk feest waar echt iedereen alle
registers heeft opengetrokken om dit te doen slagen.
En dat is 500% gelukt ! In een woord : Geweldig !!
Mijn afscheid, nu 1 jaar later, wil ik gewoon wat
simpeler later verlopen.
De kinderen geef ik tzt nog een hand ( met
kleinigheidje), met de collega’s neem ik nog een
afscheidsborrel en wat betreft de ouders …………
De ouders wil ik langs deze weg extra dank zeggen.
Dus geen receptie of zo.
Als we elkaar ergens tegenkomen kunnen we alsnog
efkes napraten.
Beste ouders; Dank voor alle fijne contacten die wie
hadden, vaak ook stonden jullie klaar om de handen
uit de mouwen te steken zowel binnen als buiten de
school.
Echt 1000 x dank voor de prettige samenwerking.
Verder wil ik niet voorbijgaan aan al die mensen die
het mogelijk hebben gemaakt om gezellige/ leerzame
excursies te mogen organiseren.
Super !! Iets waar onze school extra trots op mag zijn.
Tot slot :
Iedereen nogmaals ontzettend bedankt voor het in
mij gestelde vertrouwen en de prettige, fijne en
warme samenwerking gedurende de afgelopen 41
jaar.
Groetjes , veel geluk voor jullie allemaal en tot
ergens….

Groep 3/4
Sharon de Bruijn (mama van Evi)
Camilla Wassenberg (mama van Wout)
Groep 4/5
Danielle v.d. Laar (mama van Ties)
Aafke te Meerman (mama van Julia)
Groep 6
Wendy v.d. Valk (mama van Linda)
Maartje Gerrits (mama van Sophie Jansen)
Groep 7
Anke Smits (mama van Jet)
Bianca van Dijk (mama van Reineke)
Groep 8
Camilla Wassenberg (mama van Luuk)
Chantal Wassenberg (mama van Lieke)

Na de zomervakantie zijn er gezien hun leeftijd
verschillende kinderen overgestapt van BSO de
Regenboog naar de 8+ BSO Neptunus. Dit betekent
dat Mariette op maandag de groep alleen kan
draaien. Op dinsdag en donderdag werkt Mariette
samen met Jannie van de Wetering. Jannie is vanaf de
zomervakantie onderwijsassistente op de Regenboog
tijdens de schooluren op maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag. Een mooie combinatie van
onderwijs en opvang op deze manier.
Zowel bij het peuterwerk als op de BSO loopt Bo
stage, ze stelt zich hieronder aan u voor.
Hoi hoi,
Mijn naam is Bo Schmitz. 17 jaar en woon in Boekel.
Ik volg de opleiding helpende zorg en welzijn niveau 2
aan Roc de Leijgraaf in Veghel. Na mijn examenjaar
wil ik graag de opleiding pedagogisch medewerkster
niveau 3 volgen. Ik loop tot eind april stage bij het
peuterwerk en de BSO. Ik hoop tijdens mijn stage veel
te leren en een leuke tijd te hebben. Ik heb er in
in iedergeval heel veel zin in. Bij peuterwerk is nu het
thema boerderij. Zoals je ziet heb ik het raam al
beschilderd.

Groetjes (meester) Jan van den Elzen.

Het is belangrijk voor de kinderen dat er een goed
contact is tussen ouders en school. Elke groep heeft 1
of meer groepsouders die de ouders van deze groep
vertegenwoordigt. De volgende ouders zijn dit
schooljaar groepsouder:
Groep 1/2
Nicolle Vogels (mama van Yara v.d. Pol)

Groetjes Bo

Mocht u interesse hebben in een abonnement voor
Bobo (groep 1/2), Okki (groep 3/4), Wild van Freek
(groep 4/5/6), Quest Junior of National Geographic
Junior (groep 6/7/8) dan kunt u een proefexemplaar
meenemen, deze liggen in de gang bij groep 6.

13 september
13 september
15 september
15 september

Lize van Lee
Lis Delisse
Thor Verbruggen
Sven van Oort

groep 3/4
groep 7
groep 3/4
groep 7

Wij wensen jullie een gezellig feestdag!

