
 

Schooljaar 2022-2023 

Nummer 6, 3 maart 2023  
 

Kalender:  

10 mrt Rapportfolio gaat mee 

11 mrt Verjaardag meester Stefan Hagens 

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

 u ontvangt een uitnodiging via Parro 

28 mrt Groep 3 en 4 gaan naar voorstelling in Moerdijkzaal 

30 mrt Theoretisch verkeersexamen Groep 7 

 

 

 

 

Uitval leerkrachten 

 

Op dit moment kampt ook De Regenboog met de afwezigheid van 

leerkrachten, o.a. door ziekte. Tot op heden hebben we dit met extra inzet 

van ons eigen personeel en een (schaarse) invalkracht op kunnen vangen, 

maar vandaag hebben we toch de kleuters van groep 1/2C een ochtend 

thuis moeten laten blijven. Verder zijn de twee groepen 4 vandaag 

samengevoegd tot één groep van 40; zo krijgen zij in ieder geval les. 

Dit zijn noodmaatregelen die wij uiteraard pas op het allerlaatste moment 

willen inzetten, maar op dit moment soms noodzakelijk zijn. Op deze 

momenten vervalt dan helaas de extra ondersteuning. Wij rekenen op uw 

begrip! 

 

  

BSO in de school 

 

Afgelopen maandag is de BSO in onze school officieel geopend. Elke dag 

zijn er zo’n 50 kinderen die na schooltijd nog een poosje blijven.  

De eerste weken kijken we vooral hoe we samen het beste gebruik kunnen 

maken van het gebouw en het plein. Ook de inrichting van de aula wordt 

de komende periode nog aangepast. Het kan dus zijn dat de school wat 

onrustiger op u overkomt dan anders, maar we zijn blij met de fijne 

samenwerking met Kibeo. 

 

  



 

Van de MR 

 

Hier een berichtje vanuit de medezeggenschapsraad. We willen jullie graag 

middels de Nieuwsbrief op de hoogte houden van wat we tijdens onze MR-

vergaderingen bespreken.  

Op dinsdag 19 januari heeft onze MR-vergadering plaatsgevonden. 

Onderstaande onderwerpen zijn besproken:  

We hebben nagedacht wat voor soort MR we willen zijn, hoe we de 

samenwerking willen en welke verwachtingen er zijn rondom de punten 

die we dit en komend jaar aan bod willen laten komen.  

 

Wilt u meer weten over wat er precies besproken is? De notulen komen 

snel beschikbaar op de website. U kunt ook vrijblijvend (een deel van) onze 

volgende vergadering als gast bijwonen, deze is op dinsdag 14 maart om 

19.30 uur op De Regenboog.   

Stuur van tevoren even een mailtje naar: mr.regenboog@dewaarden.nl. 

Op dit mailadres kunt u ons ook bereiken als u vragen/zaken heeft voor de 

MR.  

Met vriendelijke groet, 

  

OMR                                   PMR 

Carien Andriolo                Femke Knook 

Desiré de Wild                  Mandy van Steeg 

Manja Breuers                  Daisy van den Bos 

 

 

Gezond op school 

 

Het is de bedoeling dat alle kinderen iets van fruit of groente meenemen 

voor de ochtendpauze. Drinken gaat in een beker (voorzien van naam) 

mee. 

Voor de lunchpauze een (gezonde) boterham, dus géén koek of 

snoep. Te vaak zien we die toch nog  in de trommel. 

Kijk voor gezonde ideetjes bijvoorbeeld eens op 

www.voedingscentrum.nl   

 

 

  

http://www.voedingscentrum.nl/


 

 

Veilig in het verkeer: parkeren  bij school 

 

Sinds vorig schooljaar is een van de (schuine) parkeerplaatsen 

voor school een invalidenparkeerplaats. Zoals u weet mag 

parkeren op een invalidenparkeerplaats alleen als u in het 

bezit bent van een invalidenparkeerkaart. Deze moet goed 

zichtbaar achter de voorruit liggen. Iedereen die zonder zo'n 

kaart parkeert, riskeert een boete. 

Maar nog vervelender: de ouders van de leerling die bij ons op 

school zit en deze parkeerplaats werkelijk nodig hebben, 

kunnen hier dan niet parkeren! 

 

Laat deze plek dus vrij voor degene die er recht op heeft.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 7 verschijnt 31 maart 2023 

 

 

 

 

  



 

 

Van de Kinderboerderij 

 

Op 15 maart wordt de natuurdocumentaire The Travelling Birds vertoond 

op de Kinderboerderij. Deze prachtige film is bestemd voor volwassenen 

en/of ouders met kinderen v.a. groep 5 en gaat over de vogeltrek.  

In het voorprogramma zal Dhr Aad de Boer, voorzitter van de Stichting 

Vogelreizen, een korte presentatie geven.  

De film duurt ongeveer een uur. 

Aanvang half acht en de toegang is gratis. Er is plaats voor maximaal 50 

personen. U kunt zich opgeven door te mailen naar brahey@home.nl 

Verdere info op www.dedierenploeg.nl of op onze facebookpagina. 

 
 

 

http://www.dedierenploeg.nl/

