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Op vrijdag 5 oktober vieren we onze Regenboogdag EN het jubileum van juffrouw 
Karin. Zij werkt 40 jaar in het onderwijs, dat is een moment om uitgebreid bij stil te 
staan! We verklappen nog niet teveel over deze dag omdat we dit voor juffrouw Karin 
een verrassing willen laten zijn. Wat we wel willen delen is dat deze schooldag voor 
alle kinderen duurt van 8.30 tot 14.30 uur. Kinderen mogen deze dag fruit 
meebrengen, voor de lunch en het drinken zorgen wij. Van 13.15 tot 14.15 uur zijn 
alle ouders welkom in de sporthal waar een speciale viering plaatsvindt voor juffrouw 
Karin. We lopen aansluitend gezamenlijk terug naar de Regenboog om daar om 14.30 
uur af te sluiten.  
 

 
 

 

 

 
 
Afgelopen dinsdag waren alle kinderen vrij en is er met het hele team hard gewerkt. 
We hebben die dag onder begeleiding van Petra de Luy (Create with Peet), Bianca en  
gepraat en gedacht over hoe wij met onze kinderen kunnen werken in de 
nieuwbouw. Het gebouw heeft naast groepslokalen ook leerpleinen met allerlei 
mogelijkheden. Woorden als veilige sfeer, welkom gevoel, gezellig en warm, spelend 
leren, zelfstandigheid stimuleren en samenwerken kwamen voorbij. Ook structuur, 
duidelijke afspraken en opruimmogelijkheden werden genoemd. Wat voorop staat is 
dat het kind centraal moet staan. Wat hebben onze (verschillende) kinderen nodig en 
hoe kan de inrichting onze visie ondersteunen en zichtbaar maken? Mooie vragen 
met voorzichtige antwoorden. Petra gaat aan de slag om een ontwerp te maken, 
maar ondertussen zitten de collega’s niet stil: neem gerust een kijkje in groep 6 waar 
al zichtbaar is dat alle kinderen iets anders nodig hebben om rustig te kunnen 
werken.  
 

          

 

 

 

 

    

 

  

Belangrijke data: 
 
Woensdag 26 september 
Kinderpostzegels groep 8 
 
Woensdag 3 oktober 
Start kinderboekenweek 
Kindcentrumraad LOC/MR 
 
Vrijdag 5 oktober 
Regenboogdag en jubileum 
Karin 
 
Maandag 15 tot en met vrijdag 
19 oktober 
Herfstvakantie 
 
Maandag 22 en dinsdag 23 
oktober 
Luizencontrole 
 
Maandag 29 oktober 
Kledinginzameling 
 
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 
Kindcentrumraad LOC/MR 
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Naar aanleiding van de evaluatie op de studiedag zijn 
deze week met alle kinderen de afspraken rondom de 
lunch opnieuw doorgenomen. Hier voor alle ouders 
en verzorgers nog even de afspraken op een rijtje: 
Wel     
Boterhammen of witte/bruine broodjes 
Fruit en groente 
Wraps 
Crackers 
Rijstwafel naturel 
Krentenbol 
Water, melk of thee in een beker/flesje 
 
Niet 
Snoep 
Liga’s, toastjes of koeken 
Croissantjes 
Babybel of kaasstengels 
Yoghi, ranja, sportdrankjes, prik of chocomel 
Drinken in pakjes 

 

 
 
Ook dit schooljaar verzorgt Bureau Be-teken-is 
naschoolse tekenlessen voor kinderen vanaf groep 3. 
De lessen zullen plaats vinden op maandagmiddag. De 
nadruk ligt op creativiteitsontwikkeling. 
Durf jij jezelf te uiten op papier? Durf jij te 
experimenteren met vormen, lijnen, kleuren en 
materialen? Durf jij buiten de lijntjes te kleuren? 
Heerlijke lessen waarbij je echt even kunt ontspannen 
en even los kan komen van al het denkwerk dat je op 
school hebt moeten verrichten. 
Teken- en schilder ervaring is niet nodig. 
Kom je meedoen? 
Dan kun je je opgeven door het sturen van een mailtje 
naar simonsmaaike@gmail.com of bij juf Sandra. 
Opgeven voor 23 september. Vermeld bij aanmelden 
duidelijk welke school je zit zodat ik weet wie ik op 
welke tijd kan verwachten. 
De lessen gaan door bij minimaal 6 deelnemers per 
school. 
De Regenboog 14.30-15.45 / Uilenspiegel 15.00-16.15 
uur 
Kosten zijn 35 euro voor 5 lessen, te voldoen bij 
aanvang van de eerste les. 
De lesdatums van dit eerste blok zijn:  24 september 
en 1, 8, 22, 29 oktober. 
 
Vriendelijke groeten 
 
Maaike Simons  (Tekentherapeut/ Bureau Be-teken- 

is 
 

 
 
 

 
 
Zoals ieder jaar bestaat ook dit jaar weer de 
mogelijkheid om in het najaar en het voorjaar “oude” 
kleding in te leveren op de Regenboog. Deze wordt 
opgehaald door het Leger des Heils en krijgt een 
nieuwe bestemming. De opbrengst van deze 
kledingactie komt ten goede aan de kinderen van de 
Regenboog. De kleding wordt dit jaar opgehaald op 
maandag 29 oktober en vrijdag 12 april. Ruim voor 
deze tijd horen jullie wat er ingeleverd kan worden en 
waar en wanneer de spullen gebracht mogen worden. 
 

 
 
23 september         Mathijs Koolen       groep 4/5 
24 september         Krzystof Dobiczek  groep 6 
27 september         Jurre Koolen           groep 1/2 
27 september         Sven Koolen            groep 1/2 
28 september         Sara Verberk           groep 4/5 
28 september         Max op ’t Hoog       groep 4/5 
28 september         Julia te Meerman   groep 4/5 

 
Wij wensen jullie een gezellig feestdag! 
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