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Kalender:  

30 jan Start Week van het Vergeten Kind 

9 feb verjaardag juf Betsy 

10 feb  verjaardag meester Peter  

14 feb  verjaardag juf Renske 

17 feb  verjaardag juf Daniela 

17 feb  Carnavalsviering, vanaf 12.00 uur alle leerlingen vrij 

20 tm 24 feb Voorjaarsvakantie 

21 feb verjaardag juf Vicky 

27 feb  Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij  

28 feb verjaardag meester Robin 

2 mrt verjaardag juf Jill 

13-17 mrt Ambitiegesprekken voor groep 1 t/m 7,  

 u ontvangt een uitnodiging via Parro 

17 mrt Rapportfolio gaat mee 

 

 

(Weer) Welkom! 

 

Op 1 februari komt juf Daisy na haar verlofperiode weer terug in groep 8. 

Ze is onlangs al even in de klas geweest om weer even te wennen.  

Ook juf Anke gaat dan beginnen in groep 1/2C met de jongste kleuters.  

We wensen hun beiden veel werkplezier! 

 

 

Oproep 

 

Voor volgende schooljaar zijn wij op zoek naar enthousiaste nieuwe 

ouderraad-leden (waaronder een nieuwe secretaris). Vind jij het leuk om 

mee te denken over de invulling van bepaalde activiteiten en wil je 

meehelpen met het organiseren daarvan? Of wil je eerst even kijken of het 

wat voor je is? Mail dan snel naar OR.regenboog@dewaarden.nl, dan 

nemen we contact met je op. 

Met vriendelijke groet,  

Celia, Iwan, Anne, Manja, Jolanda en Nicole 

  

mailto:OR.regenboog@dewaarden.nl


 

 

Nogmaals:  

 

In Nieuwsbrief 3 van november hebben wij de regeltjes bij het brengen en 

halen van uw kind(eren) opgenomen. De belangrijkste herhalen we hier 

nog een keer: 

Brengen: 

Het is voor ons fijn als u buiten de poort van uw kind afscheid neemt. Uw 

zoon / dochter kan dan zelfstandig de school inlopen.  

Alleen ouders van de kinderen die net starten mogen de eerste paar dagen 

mee naar binnen. 

Halen: 

Ook bij het ophalen van uw kind is het prettig als u buiten de poort wacht. 

Dat geldt zeker voor het ophalen van de kleuters op vrijdag om 12.00 uur. 

Dan hebben namelijk kinderen uit andere groepen hun middagpauze 

waardoor we slecht overzicht hebben op wie er door de poort gaat. 

 

 

 

Bouw gymzaal 

 

De gemeente Moerdijk is al geruime tijd bezig met een plan de gymzaal 

aan de Lindonk te vervangen. Onlangs is besloten dat de nieuwe gymzaal 

bij onze school gebouwd zal worden! 

Dat gaat nog wel even duren, maar we zullen u op de hoogte houden van 

de ontwikkelingen. 

 

 
 

Week van het Vergeten Kind 

 

Volgende week is het de week van Het Vergeten Kind. 

Ook dit jaar zet de school zich in om geld in te zamelen voor deze stichting. 

Volgende week staat er een spaarpotje in de klas waar uw zoon/dochter 

een kleine bijdrage in kan doen.  Aan het hek bij de poort zullen ook 

posters hangen met een QR-code. Door de code te scannen, kunt u geld 

doneren.  

 

  



 

Wat doet Het Vergeten Kind? 

In Nederland verkeren 100.000 kinderen in diepe nood. Ze groeien op in 

gezinnen met heftige problemen, zoals verslaving, grote schulden of 

psychische stoornissen. Als gevolg hiervan worden deze kinderen 

verwaarloosd of mishandeld. Door hun onveilige thuissituatie voelen deze 

kinderen zich ongewenst, ongeliefd en eenzaam en lopen ze een verhoogd 

risico om op latere leeftijd op het criminele pad te raken of werkloos te 

worden. Het Vergeten Kind haalt deze kinderen uit hun negatieve 

leefklimaat en geven ze door het organiseren van speciale activiteiten 

zelfvertrouwen en veerkracht. Hierdoor staan kinderen sterker in het leven 

en kunnen ze beter met hun problemen thuis omgaan. 

 

Helpt u ons weer mee om geld in te verzamelen voor deze stichting?  

Alvast bedankt! 

 

Carnaval 

 

Op vrijdag 17 februari vindt de carnavalsviering plaats op onze school. De 

kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en worden ontvangen 

met muziek. De kinderen volgen een gezellig programma in hun eigen klas 

en tijdens het ochtendprogramma gaat de hele school hossen in de 

speelzaal!  

   

Nog een paar afspraken voor de dag:   

·  Serpentines meenemen mag, maar geen spuitbussen of confetti.  

·  Geen losse attributen meenemen (om te voorkomen dat er iets 

kapotgaat of kwijtraakt).  

  

De OR zorgt deze feestelijke dag voor wat lekkers. Graag wel fruit en 

drinken meegeven (in een eigen beker zodat deze bijgevuld kan worden 

want van dansen krijg je dorst), extra energie is altijd fijn!  

We gaan er dit jaar weer een mooie feestdag van maken met veel muziek, 

dansen, plezier en gezelligheid!  

   

Vanaf 12.00 uur zijn álle leerlingen uit  

en hebben zij vakantie!  

Bedankt namens de werkgroep carnaval  

en de OR-leden.  
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