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Kalender:
5 april
6 april
8 april
13 april
14 april

Buitenlesdag
Verjaardag meester Stefan
Verjaardag juf Hilde
Scholenvoetbaltoernooi
Paasviering
Studiemiddag team – alle leerlingen om 12.00 uur vrij
15 april
Verjaardag juf Amber
15 – 18 april Paasvakantie
19 april
Eindtoets groep 8
22 april
Koningsspelen
25 apr-6 mei Meivakantie
27 april
Koningsdag
5 mei
Bevrijdingsdag
8 mei
Moederdag
9 mei
Traffic Day groepen 4, 5 en 6
10 mei
Traffic Day groepen 7 en 8
12 mei
Traffic Day groepen 1, 2 en 3
20 mei
Ouderbedankochtend
23 mei
Groepen 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum

Afscheid juf Kelly, juf Amber en juf Marleen vO
Beste ouders/verzorgers,
Misschien hebben sommige kinderen het thuis al verteld, maar ik heb een
nieuwe uitdaging gevonden. Na 3 jaar met veel plezier gewerkt te hebben
op de Regenboog als onderwijsassistent, ben ik nu aan de slag als
leerkracht in groep 4-5 op de Schittering in Hooge Zwaluwe. Op deze
school loop ik al mijn eindstage en in mei zal ik hier afstuderen als
leerkracht. Gezien de noodzaak daar, was vrijdag 11 maart mijn laatste
werkdag op de Regenboog!
Ik wil jullie bedanken voor de gezellige, fijne jaren en wie weet tot in de
toekomst!
Lieve groetjes, Juf Kelly

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Per 1 mei 2022 ga ik De Regenboog verlaten omdat ik een nieuwe baan heb
gevonden op een basisschool in Oosterhout.
Met ontzettend veel liefde en plezier heb ik hier gewerkt. Ik vind het dan
ook echt lastig om afscheid te gaan nemen van de leerlingen van mijn
groep, u als de ouders van mijn groep en van mijn collega’s. Ik kijk terug op
een hele mooie tijd waarin ik veel geleerd heb van iedereen waarmee ik
heb samengewerkt.
Dank u wel voor uw vertrouwen in mij en de fijne samenwerking. Ik ga op
een mooie manier afscheid nemen van u, de kinderen en de collega’s. Voor
eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht. We gaan er nog een hele fijne
en leerzame tijd van maken samen!
Met vriendelijke groet, Amber Loonen

Na ruim twaalf jaar in vast dienstverband voor de Regenboog en
Mariaschool te hebben gewerkt, heb ik de keus gemaakt om in Roosendaal
(mijn woonplaats) te gaan werken. Ik vind het wel ontzettend jammer om
deze scholen te gaan verlaten. Ik heb op beide scholen heel veel geleerd en
ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Beide scholen
zijn voor mij heel vertrouwd en eigen geworden.
Ik heb veel mooie en fijne momenten gehad met de
kinderen. Ik heb veel kunnen lachen met de kinderen
en ik genoot ervan als zij trots waren op zichzelf.
Kortom: enorm bedankt dat ik dit fijne werk al die
jaren op jullie school heb mogen doen. Ik hoop dat het
met iedereen goed blijft gaan en ik wens iedereen
heel veel succes met alles.
Marleen van Oosterhout

Uiteraard bedanken wij deze vertrekkende medewerkers van harte voor
hun inzet en wij wensen hen veel plezier en succes op hun volgende
school!

In memoriam
Op donderdag 3 maart is Liesbeth den Toom overleden.
Liesbeth heeft jarenlang leerlingen op De Regenboog
ondersteund. Vanwege haar broze gezondheid was zij in
Coronatijd niet vaak meer op school.
We zullen haar en haar lieve bescheidenheid missen.

Inloopochtend 5 of 8 april
U heeft het berichtje op Parro vast al gezien: dit schooljaar heeft u nog niet
de mogelijkheid gehad om een kijkje te nemen in de school of klas van uw
zoon of dochter en daarom willen we u graag uitnodigen voor een inloopochtend. U bent welkom om op dinsdagochtend 5 april of vrijdagochtend 8
april van 8.20 tot 9.00 uur. Uw zoon of dochter laat u graag de klas, zijn/
haar werkplek en wat werkjes zien.
De afgelopen twee schooljaren zijn we eraan gewend geraakt dat al onze
kinderen zelfstandig de school in komen. Dit heeft voor zowel voor de
kinderen als voor het team een positief effect. Er heerst een fijne rust in de
school, de leerkracht kan de les tijdig starten en het afscheid nemen (bij de
jongste kinderen) gaat gemakkelijker.
Wij hebben dan ook besloten om dit zo te houden. Voor een fysieke
afspraak na schooltijd bij vragen of hulp bij een activiteit bent u absoluut
welkom om binnen te komen.
We zien u graag 5 of 8 april bij de inloopochtend!

Vakantierooster
Het vakantierooster voor het schooljaar 2022-2023 is als volgt:
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie
26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
Goede Vrijdag /Pasen 7 t/m 10 april 2023
Meivakantie
24 april tm 5 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus 2023
Zodra de studiedagen en dagen met bijzondere schooltijden bekend zijn,
laten wij u dat in de Nieuwsbrief weten.

Van de MR
Beste ouders/verzorgers,
Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag
middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MRvergaderingen bespreken. Op donderdag 10 maart heeft onze MRvergadering plaatsgevonden.
Onderstaande onderwerpen zijn besproken:
 Een korte terugkoppeling van de studiedag van maandag 7 maart:
o Sociale veiligheidslijst: Zoals elk jaar hebben ook nu weer de
kinderen uit de bovenbouw een vragenlijst ingevuld met betrekking
tot de sociale veiligheid. Uit de vragenlijst komen een kindanalyse,
groepsanalyse en schoolanalyse. Vanuit deze analyses gaan de
leerkrachten in gesprek met de kinderen, welke uitmonden tot heel
waardevolle gesprekken.
o Het schoolgemiddelde m.b.t. de sociale veiligheid van de
Regenboog ligt erg hoog. De kinderen voelen zich veilig en vrij om
zich op hun eigen manier te bewegen en te ontwikkelen binnen de
school. Het team is hier erg trots op!
o Identiteit: Het team heeft zich ook beziggehouden met het stukje
identiteit. Er zijn mooie gesprekken tot stand gekomen waarin er
kritisch besproken werd wat we als school willen uitdragen. Dit
onderwerp zal nog vaker en dieper worden besproken binnen het
team en bouwsteen 5 - ‘Onderwijs dat deugd’.
 Pauzerooster: De klassenouders worden hier binnenkort over geïnformeerd.
 Invulling vacatures: Op dit moment worden er gesprekken gevoerd om
de vacatures die er zijn ontstaan in te vullen.
 Begroting Regenboog: We hebben de begroting voor de school met
elkaar doorgenomen.
 Hèlen heeft zichzelf voorgesteld en uitgelegd welke taken zij tot de
zomervakantie zal gaan vervullen op de Regenboog.
 Samenwerking Kibeo: Het komende schooljaar wil de Regenboog de
samenwerking met Kibeo uitbreiden.
 Kwaliteitskring: is hier vanuit ouders behoefte aan? De OMR peilt dit
bij de klassenouders.
Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? Dan kunt u de
notulen van de vergadering opvragen. U kunt ook vrijblijvend (een deel
van) onze volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op donderdag 12
mei om 19.30 uur.
Stuur vooraf even een mailtje naar: mr.regenboog@dewaarden.nl.

Op dit mailadres kunt u ons ook bereiken als u vragen/zaken heeft voor de
MR. Wij merken binnen de MR dat de input van andere ouders minimaal is.
We willen u benadrukken dat wij het fijn vinden om u als ouder ook te
horen. Het is belangrijk dat ouders schoolse zaken kunnen aangeven bij
een MR.
Heeft u dus een punt, schroom niet om dit te mailen naar ons mailadres of
om een van ons aan te spreken!
Vriendelijke groeten, MR Regenboog
OMR Regenboog
Carien Andriolo
Vera Ramsteijn
Desiré de Wild

PMR Regenboog
Mandy van Steeg
Daisy van den Bos
Britt de Borst

Flessenactie voor Oekraïne
De flessenactie die in recordtempo werd georganiseerd, heeft een mooi
bedrag opgeleverd. Er kon € 468,- worden gedoneerd!
Iedereen bedankt voor de medewerking.

Kledingactie
In de week van 16-20 mei kunt u weer uw gebruikte kleding inleveren.
Tegen die tijd volgt meer informatie, maar mocht u in de meivakantie de
kledingkasten uitzoeken, dan kunt u de te klein geworden kledingstukken
voor deze actie bewaren.
Alvast bedankt!

Goed nieuws!
De BSO van Kibeo is aan het groeien. Door deze groei zijn wij hard bezig
met het opzetten van een nieuwe groep. Deze zal daarom op dinsdag 7 juni
2022 geopend worden! De nieuwe groep komt in de aula van de school,
waarbij wij een eigen BSO-ruimte krijgen voor 11 kinderen van 7 tot 12
jaar. De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdagmiddag.
Wij vinden het super leuk en hebben er veel zin in om te starten met een
nieuwe ruimte in de school.

Voetbaltoernooi
Op woensdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur wordt op de velden van
Seolto het scholen-voetbaltoernooi gehouden. Fijn dat het weer door mag
gaan! Ook de Regenboog doet mee dus leuk als u de kinderen wilt komen
aanmoedigen.

Zelftesten
Het dringende advies aan leraren en leerlingen van groep 6, 7 en 8 om
twee keer per week preventief een zelftest te doen is vervallen. Wel blijft
het advies om bij klachten een (zelf)test te doen. Mocht dat nodig zijn, dan
hebben wij nog voorraad op school.
Ook willen we graag alle ouders bedanken en complimenteren voor de
fijne medewerking rondom de coronamaatregelen de afgelopen tijd. We
blijven natuurlijk alert en willen zo in goede gezondheid het schooljaar
verder voortzetten.

Schoolmeubilair
Wij hebben schoolmeubilair ‘over’: Heeft u interesse in een tafeltje en
stoeltje voor thuis of voor uw vereniging/ hobbyruimte? Laat het ons
weten, dan maken we een afspraak wanneer u het op kunt halen. (Het
meubilair staat namelijk opgeslagen in een schuur.)
Stuur een mailtje naar Karin de Groot: k.d.groot@dewaarden.nl of stuur
een Parroberichtje.

De kleuterset bestaat uit een stoel 35 cm hoor, tafel 52 cm hoog, tafelblad
60 bij 41,5 cm. De leerlingset bestaat uit een tafel 70 cm hoog, tafelblad 49
bij 69 cm en een stoel.
Daarnaast hebben we nog wat losse tafels in twee verschillende hoogtes.
Nieuwsbrief nr. 8 verschijnt 20 mei 2022

(Zie ook Parrobericht van 9 maart).

