
 

Schooljaar 2022-2023 

Nummer 4, 23 december 2022  
 

Kalender:  

26 dec t/m Kerstvakantie 

6 jan 2023  

9 jan  Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij  

23 tm 27 jan Week van Het Vergeten Kind  

 

 

 

 

 

 

Inschrijvingen 

 

We zijn blij met het toenemende aantal aanmeldingen op de school. 

Daarom kunnen we in het nieuwe jaar met een derde kleuterklas beginnen 

(zie hieronder meer).  

Mocht uw zoon of dochter komend jaar 4 worden en wilt u hem of haar bij 

ons op school inschrijven, dan horen we dat graag. Op deze manier kunnen 

wij op tijd bekijken hoe de organisatie voor de komende tijd eruit gaat zien.  

 

 

Start nieuwe kleutergroep 

 

Na kerstvakantie starten we met groep 1/2C. In januari zullen juf Linda en 

juf Saskia deze groep lesgeven. Vanaf februari zal juf Anke dit overnemen. 

Zij stelt zich hieronder voor. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Even voorstellen 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Mijn naam is Anke Ende en met ingang van 1 februari kom ik 

op De Regenboog in de instroomgroep werken. Al ruim 25 

jaar werk ik in het onderwijs; waarvan vele jaren in de 

kleuterbouw. Ik vind het fijn om samen met de kinderen te 

werken aan een stukje van hun ontwikkeling; kijken wat 

hij/zij nodig heeft om weer verder te kunnen groeien tot een 

mooi en zelfstandig mens. 

Ik woon in Numansdorp en in mijn vrije tijd hou ik ervan om te wandelen, 

creatief bezig te zijn, een film te kijken of gewoon iets leuks te 

ondernemen. 

Ik zie u en jullie graag op woensdag 1 februari op De Regenboog. Ik heb er 

zin in! 

Groeten, juf Anke 

 

 

Kerstviering 

 

Donderdag stond in het teken van Kerstmis. Tussen de middag was er een 

feestelijke lunch. ’s Avonds werd de optocht van (ietwat natte) kinderen 

met hun lampionnen bij de kerk opgewacht door de ouders.  

Het was fijn om met z’n allen de viering ‘samenwarmgezellig’ met liedjes 

en kerstspel te beleven.  

 

 

 

 

 

 

  



 

Sinterklaas 

 

Vrijdag 2 december was het een gezellig feest op school. Sinterklaas werd 

met een prachtig vervoersmiddel gebracht, dat ging beter dan met de fiets, 

step of rollator waarmee hij in de weken ervoor had geoefend.  

Hij werd op het plein ontvangen door juf Saskia en meester Stefan en 

daarna kwam de onderbouw bij hem op bezoek in de speelzaal. Daar werd 

gezongen, kreeg een Piet les in veters strikken, werden er dansjes gedaan 

en werd Sint bedolven onder mooie tekeningen. 

In de bovenbouw was het een feestje met het uitpakken van de surprises 

en kwamen de Pieten nog even pepernoten strooien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



 

Ontbijten op school 

 

Woensdag 7 december werd er zichtbaar genoten van een lekker én 

gezond ontbijt. Iedereen had wat feestelijks meegenomen zodat er een 

mooi gevarieerd ontbijt kon worden samengesteld. Dat was smullen! 

Sfeervolle verlichting van kleine lampjes en kerstlichtjes gaven een extra 

feestelijk tintje.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mad Science 

 

De professor van Mad Science heeft ook 

weer een bezoek aan school gebracht. In 

een leuke show met allerlei proefjes 

werden de kinderen enthousiast gemaakt 

voor de wetenschap. 

Bij voldoende aanmeldingen gaan de 

workshops in januari weer van start. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Van de BSO 

 

Leuk nieuws! We zijn blij je te vertellen dat we onze BSO gaan uitbreiden. 

Per 27 februari 2023 starten we bij Kibeo Regenboog met dagopvang voor 

kinderen van 0-4 jaar. Door deze uitbreiding verplaatst de BSO van Kibeo 

de Regenboog naar Kibeo Regenboogstraat (in school). 

 

Kibeo Regenboog: dagopvang 0-4 en peutergroep 

Kibeo Regenboog heeft op dit moment een peutergroep en een BSO. Per 

27 februari 2023 wordt dit dagopvang 0-4 jaar en een peutergroep.  

 

Kibeo Regenboogstraat: toffe uitdagende activiteiten op de BSO 

De BSO van Kibeo Regenboog wordt verplaatst naar Kibeo 

Regenboogstraat, waar we gevestigd zijn in basisschool De Regenboog. De 

BSO wordt verder uitgebreid. In de school hebben we de beschikking over 

verschillende ruimtes. 

 

 

 

 

Fijne dagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 5 verschijnt 27 januari 2023 

 

 

 



 

Van de Gemeente 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

In Nederland zijn de kosten voor levensonderhoud snel gestegen. Met name de energie-

prijzen en de prijzen voor boodschappen hebben grote invloed. Veel Nederlanders hebben 

moeite met rondkomen. Voor veel gezinnen wordt de uitdaging steeds groter om alle 

eindjes aan elkaar te knopen. In de gemeente Moerdijk kunnen diverse instanties wellicht 

hulp bieden.  

 

Hieronder zetten we enkele mogelijkheden voor u op een rij:  

-  Schuldhulpmaatjes. Voor ouders die even door de bomen het bos niet meer zien en hulp 

kunnen gebruiken bij de financiën. www.uitdeschulden.nu/schuldhulp-in-moerdijk/  

-  De Voedselbank Zevenbergen. Heeft u moeite met het betalen van de boodschappen? De 

Voedselbank geeft voedselpakketten aan mensen met lage inkomens. Wilt u weten of u 

hiervoor in aanmerking komt? Kijk dan op de website www.voedselbankmoerdijk.nl/  

-  Webshop Meedoen. Voor sport, cultuur en hobby’s voor kinderen en volwassenen. Juist als 

u geldzorgen heeft, is het goed als u (en uw gezinsleden) kunnen ontspannen. Met de 

Meedoen-regeling krijgt u een bijdrage om bijvoorbeeld een abonnement te nemen op een 

sportclub, het openbaar vervoer, of kunt u naar het museum gaan. Meer informatie? U 

gaat dan naar www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl/meedoen-aan-sport-cultuur-en-

onderwijs  

-  Stichting Leergeld. Stichting Leergeld kan u helpen om te voorzien in schoolkosten voor uw 

kind, zoals bijvoorbeeld een fiets of laptop voor thuis. Stichting Leergeld biedt hulp aan 

kinderen van 4 tot en met 18 jaar, wanneer u niet in aanmerking komt voor ondersteuning 

vanuit de school of andere voorzieningen. www.leergeldnoordwestbrabant.nl/nl/home  

-  Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor kinderen die financiële ondersteuning nodig hebben om 

mee te kunnen doen aan sport- en cultuuractiviteiten. 

www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/brabant-sport/  

-  Stichting de jarige job Heeft u kinderen van 4 tot en met 12 jaar en kunt u hun verjaardag 

niet vieren omdat daar geen geld voor is? Dan kan stichting Jarige Job helpen. Zij geven een 

verjaardag box ter waarde van € 35,-. www.stichtingjarigejob.nl/wat-wij-

doen/verjaardagsbox/ 

- Digi-Taalhuis Moerdijk Kunt u hulp gebruiken bij het spreken, lezen of schrijven, of het 

gebruik van de computer en internet? Dan bent u van harte welkom bij het Digi-Taalhuis in 

Zevenbergen. Bel naar 06 – 18 05 22 48 of bezoek de website. 

www.taalwestbrabant.nl/zoek/digi-taalhuis-moerdijk/  

 

Naast deze voorzieningen zijn er nog veel mogelijkheden om uw gezin (tijdelijk) te ontlasten. 

Voor meer informatie over alle voorzieningen kunt u de website bezoeken van de gemeente: 

www.moerdijk.nl/web/Moerdijksite/Inwoners/Werk-en-geld  

Aarzel niet om hulp te vragen als u dat nodig heeft. Tal van organisaties en de gemeente 

staan voor u klaar.  
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