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Kalender:  

 

23 mei Groepen 7 en 8 gaan naar het Rijksmuseum 

26 en 27 mei Hemelvaartvakantie 

28 mei Verjaardag juf Mascha 

30 mei Verjaardag Carla 

6 juni Tweede Pinksterdag 

7 tm 10 juni Avondvierdaagse 

17 juni Verjaardag juf Astrid 

19 juni Vaderdag 

21 juni Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij  

26 juni Verjaardag Corrie, schoolschoonmaakster 

 

 

 

Kledingactie 

 

Fijn om weer een mooie stapel zakken met kleding te zien liggen! Uit de 

grote stapel is ruim 90 kg knuffels en draagbare kinderschoenen en –

kleding gesorteerd. Dat is bestemd voor pleegzorg. Iedereen bedankt voor 

hun bijdrage! 

De overige kleding wordt nog verwerkt.  

 

Ouderbedankochtend 

 

Dat was een feestelijk gezicht vanmorgen, zoveel ouders 

die toegezongen werden door alle kinderen. 

Alle ouders hartelijk dank voor de in dit schooljaar 

geboden hulp, in welke vorm dan 

ook. 

 

  



 

Schoolvoetbaltoernooi 

 

Afgelopen woensdag (18 mei) heeft het voetbalteam van groep 7/8 

deelgenomen aan de regiofinale in Klundert. Ze zijn 4e geworden! Het team 

heeft sportief samen gespeeld en genoten van de middag. 

Een speciale dank aan Siep en Juul (zus van Siem) , want zij hebben de 

begeleiding super gedaan, zowel bij de voorronde als bij de regiofinale! 

 

Schoolreis 

 

Op dinsdag 5 juli gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis naar Speelland De 

Beekse Bergen. Alle leerlingen worden deze 

dag gewoon om 08.30 uur (inloop 08.20 uur) 

verwacht op school. Rond 09.00 uur zullen de 

bussen vertrekken. U bent natuurlijk van 

harte welkom om de kinderen uit te zwaaien. 

Er zullen 4 touringcars bij school parkeren. We vragen u daarom de 

parkeerplaatsen/kiss & ride zone vrij te houden. 

 

Alle kinderen dragen deze dag hun schoolshirt. Deze zijn enkele weken 

geleden al uitgedeeld aan de kinderen. Aan het einde van de dag worden 

de schoolshirts ingeleverd bij de leerkracht. 

De kinderen dienen zelf hun tussendoortje (fruit/drinken) & lunch mee te 

nemen. Uiteraard mag er ook iets lekkers meegenomen worden. Probeer 

dit qua hoeveelheid te beperken. 

Het is aan te raden deze dag de kinderen voor schooltijd goed in te smeren 

en zonnebrand mee te geven. 

 

De kinderen uit de onderbouw (groepen 1 t/m 4) zullen in groepjes met 

een begeleider door het park gaan. De kinderen uit de groepen 5-6-7 

mogen zelfstandig het park rondgaan. Uiteraard zullen op verschillende 

vaste punten leerkrachten/begeleiders staan waar kinderen te allen tijde 

naar toe kunnen.   



 

In Speelland kunnen de kinderen de hele dag genieten van verschillende 

attracties. Ook zijn er waterattracties aanwezig. Voor een aantal van deze 

waterattracties geldt dat enkel de kinderen van groep 5, 6 en 7 (met 

zwemdiploma) hier mogen spelen. Bij deze wateractiviteiten zal er vanuit 

de leerkrachten te allen tijde toezicht gehouden worden. 

De kinderen van groep 5, 6 en 7 dragen deze dag, als ze willen zwemmen 

en spelen in de waterattracties willen, dus hun zwemkleding onder hun 

kleding. Ook nemen deze kinderen een handdoek mee, zodat ze zich 

kunnen afdrogen. De kinderen zullen ruim van tevoren het water uit gaan 

om op te drogen, zodat zij dezelfde kleding kunnen aantrekken die zij aan 

het begin van de dag aan hadden. Geef voor de zekerheid ondergoed 

mee.   

De kinderen van groep 1/2 ,3 en 4 zullen geen gebruik maken van de 

waterattracties waarbij ze zwemkleding nodig hebben. Een enkele activiteit 

kan zorgen voor wat waterspetters. Dit is met normale kleding gewoon uit 

te voeren. 

 

Om 15.00 uur zullen wij in het park gaan verzamelen om te vertrekken 

richting Zevenbergen. We verwachten rond 16.15/16.30 uur bij school aan 

te komen. Via Parro zullen we hier die dag een update over sturen. 

 

Kibeo 

School stelt Kibeo (BSO) op de hoogte van het schoolreisje. Mocht uw kind 

normaal gesproken op dinsdag naar Kibeo gaan, wilt u dan aan hen én de 

leerkracht doorgeven wanneer zij na het schoolreisje nog naar Kibeo gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Werkgroep Schoolreis  

  

 

 

Tip van de leerlingenraad: 

 

We hebben op school de afspraak dat wanneer mobiele telefoons mee 

naar school worden genomen, deze op een afgesproken plek (uit) worden 

bewaard onder schooltijd. Smartwatches vallen hier ook onder. 

We hebben genoeg klokken in school om te zien hoe laat het is   

  



 

Gezocht! 

 

Hier een berichtje vanuit de MR.   

Wij zijn voor het nieuwe schooljaar op zoek naar een gemotiveerde en 

meedenkende ouder/verzorger die onze school een warm hart toedraagt 

op het gebied van onderwijs. Hiermee bedoelen we het mee kunnen 

denken en praten over mooi en kwalitatief goed onderwijs.   

 

Momenteel is er in de medezeggenschapsraad (MR) van onze school plaats 

voor één nieuwe lid van de oudergeleding.   

Lijkt het u wat om komend schooljaar de MR te komen versterken? Stuurt 

u dan uiterlijk voor vrijdag 3 juni aanstaande een mail naar onze voorzitter 

Mandy van Steeg (m.v.steeg@dewaarden.nl), met als onderwerp 

‘Sollicitatie OMR Regenboog’. Indien na 3 juni blijkt dat er meer kandidaten 

zijn dan beschikbare plaatsen, dan zal er een verkiezing plaats vinden.  

Weet u niet precies wat de MR doet, lees hieronder dan verder. Mocht u 

nog vragen hebben kunt u een van onze leden hierover benaderen.   

 

Wat is een MR?   

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over 

allerlei onderwerpen die met onze school en het onderwijs te maken 

hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, de 

voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De MR mag 

advies geven aan het Management Team (MT); soms heeft het MT 

instemming van de MR nodig bij het nemen van beslissingen en soms hoeft 

het MT de MR alleen maar te informeren over schoolse zaken. Het is fijn als 

er een mooie samenwerking blijft tussen de MR en het MT.   

Wat vragen wij van u?   

-  interesse in schoolbeleid en schoolregels;   

-  affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen 

van stukken);   

-  aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken);   

-  een kritische én open houding.   

Wat levert zitting in de MR u op?   

-  kennis op doen over de achtergrond van de school van uw kind(eren) en 

de schoolorganisatie;   

-  ervaring opdoen met het meedenken van beleid inclusief de hobbels die 

opdoemen wanneer dat wordt uitgevoerd.  

 

We hopen u te mogen verwelkomen!  

Vriendelijke groeten, MR Regenboog  

 

Nieuwsbrief nr. 9 verschijnt 24 juni 2022  



 

 

  



 

 

 
 

 

 

  



 

 

  



 

 


