
 

 
 

Een uitgave vol Regenboognieuwtjes… 

19-10-2018 

Wij feliciteren…. 
Voor de komende 

weken feliciteren 

we juf Aadje, 

Sharina, Jonathan 

Janick, Max, 

Elyesa, Danté,Tygo, Jayden, Lionel 

met hun verjaardagen! We wensen 

jullie een stralende dag. 

Nieuwe kinderen 
Maandag 29 oktober start Elyesa 

voor het eerst bij ons in groep ½. 

Veel plezier op De Regenboog. 

Stichting Opkikker 
Beste ouders van de Regenboog, 

Ik ben Stefanie en zit in groep 8. 

Ik ben ambassadrice van stichting 

Opkikker. Dat houdt in dat ik geld 

ophaal voor de stichting. 

Vorig jaar heb ik appelflappen 
verkocht en daarmee heb ik 225 
euro opgehaald. Ik heb toen 178 
appelflappen gebakken en verkocht. 

Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen 
met mijn nieuwe actie: 

Helpt u mij mee om mobieltjes in te 
zamelen voor Stichting Opkikker? 
Voor ieder ingezamelde telefoon 
krijgt Stichting Opkikker namelijk 
een vergoeding. De opbrengst van 
de mobieltjesactie komt volledig ten 

goede aan de organisatie van 
Opkikkerdagen voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind. Met dank 
aan de inzet van duizenden 
enthousiaste inzamelaars zijn er de 
afgelopen zeven jaar in totaal meer 
dan 500.000 mobiele telefoons 
ingezameld. Ook dit jaar kunnen wij 
niet zonder uw hulp! Want de 
doelstelling voor 2018 is het 
inzamelen van maar liefst 100.000 
telefoons. Helpt u Stichting 
Opkikker mee om zieke kinderen op 
te kikkeren door middel van uw 
oude mobiele telefoon? Want daar 
zullen ik en stichting Opkikker heel 
blij mee zijn! 

Na de herfstvakantie heb ik bij het 
kamertje van juf Toyah in de grote 
hal een inzameldoos klaarstaan. 

Alvast bedankt, 

groetjes Stefanie van der Riet

 

Informatieavond 
Donderdag 1 november staat de 

informatie avond gepland. Om 

19.00 uur starten we met een 

centrale opening in de aula. Daar is 

een centrale opening waarbij Toyah 

de informatieavond opent, 

daarnaast is ook Robert van de 

Graaf aanwezig om iets te vertellen 

over de mogelijkheden en 

activiteiten van sportservice. 

Daarnaast hebben we een nieuwe 

methode voor onze zaakvakken: 

geschiedenis, aardrijkskunde en 

natuur. Hierna is er de mogelijkheid 

om met een kopje koffie met de 

leerkracht de klas in te gaan om 

daar het werk en materiaal van de 

kinderen te bewonderen. 

Pauze momenten 
Sinds 1 oktober is op dinsdag en 
donderdag de sportservice 
aanwezig tijdens de grote pauze op 
het plein. Alle kinderen krijgen dan 
30 minuten sport en 
spelbegeleiding als ze dit leuk 
vinden. De andere dagen kan de 
leerkracht met het aangeboden spel 
in de pauzes aan de slag. Het kan 
voorkomen dat op maandag of 
vrijdag de pauzetijd van uw kind 
onder de gymtijd valt, dan vervalt 
(max 1x per week) het buitenspeel 
moment. Tijdens het eten en 
drinken wordt er vaak een educatief 
filmpje aangezet of voorgelezen. De 
kinderen hebben 15 minuten de tijd 
om te eten, maar u kunt zich 
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voorstellen dat dit bij de kleuters 
iets langer duurt. 

Profilering                      De 

Regenboog 
In de vorige ouderinfo refereerde ik 
al even naar de fijne sfeer op 
school. De afgelopen weken is dit 
beeld verder versterkt. De 
Regenboog is een fijne school waar 
een stabiel team staat dat goed 
onderwijs geeft en alle kinderen 
ziet. Dit is iets waar wij heel trots op 
zijn en dat mogen best wat meer 
mensen weten. Op De Regenboog 
hebben we nog plekken vrij om 
meer kinderen de leukste schooltijd 
van hun leven te bezorgen. Bent u 
ook zo tevreden over de school? 
Vertel dat dan gerust aan familie, 
vrienden en kennissen! 
 
Wij bouwen continue aan ons 
onderwijs om ervoor te zorgen dat 
we zo goed mogelijk aansluiten bij 
de competenties en vaardigheden 
die de kinderen in de toekomst 
nodig hebben. Hoe en wat we doen 
communiceren we onder andere in 
deze nieuwsbrief.  
Heeft u tips en tops voor de school? 
Maakt u een afspraak, zodat we 
met elkaar in gesprek kunnen. 

OR de Regenboog. 
Aan het begin van het schooljaar 
willen we graag iedereen 
informeren over de ouderraad van 
de Regenboog. 

 
Zoals bekend zorgen de 
leerkrachten van de school voor het 

reguliere onderwijs. De ouderraad 
heeft als doel deze leerkrachten / 
school te ondersteunen en  het 
plezier van de leerlingen op de 
school vergroten. Te denken valt 
onder meer aan: 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, 

Sportevenementen en 
natuurlijk het schoolreisje! 

De eerste 2 vergaderingen zijn 
reeds geweest en er zijn al mooie 
ideeën voorbij gekomen. Onder 
meer het opvrolijken van het 
schoolplein! 
 
Samen met de kinderen, 
leerkrachten en ouders willen we de 
school een positieve impuls geven. 
Naast de vrijwillige ouderbijdrage 
kunnen wij niet zonder de hulp van 
de ouders/verzorgers. 
Hiervoor zijn wij op zoek naar 
“Hulpouders”. Je neemt dan niet 
actief deel aan de ouderraad maar 
helpt als het uitkomt mee met het 
versieren van de school, begeleiden 
van leerlingen op een 
buitenschoolse activiteit etc. Mocht 
hiervoor interesse bestaan, meld je 
dan vrijblijvend aan. 
 
De eerste hulp die we kunnen 
gebruiken is op vrijdag 16 nov. 
14.45 tot 16.15 uur voor het 
versieren van de school. 
 
Als laatste willen wij iedereen nog 
wijzen op het foutieve 
rekeningnummer op de factuur van 
de ouderbijdrage. 
Het juiste rekeningnummer is: NL68 
INGB 000 302 9270 

 
Voor meer informatie, aanmelden 
als hulpouder of het bijwonen van 
een vergadering kan men contact 
opnemen met: 
orregenbooghoofddorp@gmail.com 
 

 

Gezonde school 
Van 5 t/m 9 november hebben 
wij een themaweek in het kader 
van de Gezonde School. In deze 
week wordt in alle 
groepen dagelijks aandacht 
besteed aan gezondheid, en 
maken alle kinderen een keer 
met hun klas een gezond 
gerecht. Op dinsdag 6  november 
mag uw kind een bord, een 
beker en bestek meenemen, 
want op woensdag starten wij de 
dag gezellig en lekker met het 
Nationaal Schoolontbijt. 
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Goed nieuws! Onze school is een 
van de 3008 basisscholen die dit 
schooljaar mag meedoen aan het 
EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Van half 
november tot half april ontvangt 
ieder kind weer drie dagen per 
week een gratis portie groente of 
fruit. Zodra wij informatie krijgen 
over de exacte leverdata, laten 
wij u dat natuurlijk weten. 

Sint Maarten 
Op vrijdag 9 november besteden wij 
aandacht aan Sint Maarten. De 
groepen 1 t/m 4 lopen dan met hun 
lampion langs de andere groepen 
en zingen met elkaar liedjes in de 
speelzaal. Voor de lampions mogen 
de kinderen van groep 1 t/m 4 vanaf 
maandag 5 november een lampion-
stokje meenemen. Denkt u aan 
goed werkende batterijen? De 
lampion zelf wordt in de klas 
gemaakt. 

 

Herfst Toernooispelen 

In de herfstvakantie zijn alle 
kinderen van 6 t/m 12 jaar 
welkom om gratis deel te nemen 
aan de Herfst Toernooispelen 
van Team Sportservice 
Haarlemmermeer. We 
organiseren vijf sport- en 
spelmiddagen met knotshockey, 
blindvolleybal en basketbal. 
Op woensdag 24 oktober van 
14:00 - 16:00 uur zijn we in 
gymzaal De 
Boskern in Overbos! De Herfst 
Toernooispelen zijn gratis. Je 
hoeft je van te voren niet aan te 
melden. Zorg voor makkelijke 
kleding en sportschoenen. Tot in 
de herfstvakantie! 
 

Nieuws uit de Groepen 
Groep ½ 

 

Deze week hebben wij voor het 
eerst een rekencircuit gedaan. 
Allerlei spelletjes stonden er klaar 
rondom rekenen.. Tellen, kleuren, 
meppen met een vliegenmepper op 
de cijfers, de Bee-Bot en wat was dit 
leuk! Dat gaan we vaker doen! 
  

 

Groep 3 

De afgelopen week hebben wij kern 

2 van Veilig Leren Lezen afgesloten 

met het spelen van letterspelletjes 

en lezen van boekjes samen met 

kinderen uit groep 7. Niet alleen 

leerzaam, maar ook heel gezellig!  

 

Groep 4/5 

In onze  groep 4/5 hoor je 

regelmatig de tafelsommen. Groep 

5 is druk bezig om de tafel van 6 en 

8 te oefenen. Groep 4 is net 

begonnen met de tafels, wat zijn ze 

blij dat ze nu ook eindelijk 

keersommen krijgen!!! We maken 

niet alleen de keersommen op 

papier, de kinderen hebben ook 

allerlei leuke activiteiten met de 

tafels gedaan. Zo had groep 5 een 

tafelcircuit, met vijf verschillende 

spelletjes zoals tafelkwartet. Groep 

4 heeft de tafel van 5 en 10 op het 

digibord geoefend. Tijdens het 
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‘joggen’ flitste de tafelsommen 

voorbij en riepen ze het antwoord. 

Zo hebben de kinderen ook nog 

even lekker bewogen! 

Groep 5/6 

Dit schooljaar zijn we gestart met 
een nieuwe methode voor 
aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuur/techniek. Als afsluiting van 
elk thema doen we een leuke, 
uitdagende opdracht. 
Ons thema van geschiedenis ging 
over de prehistorie en hebben we 
ons verdiept in het leven van de 
jagers/verzamelaars en de eerste 
boeren. 
De kinderen hebben druk 
nagedacht over materialen die ze 
gebruikten in die tijd. Ze hebben in 
groepjes drie voorwerpen bedacht 
voor de functies eten, vuur en 
kleding. Informatie mocht worden 
opgezocht op de computer, maar er 
moest zelf ook hard nagedacht 
worden! 
Elk groepje heeft een mooie poster 
gemaakt met informatie en 
tekeningen van de voorwerpen. Een 
resultaat om trots op te zijn….. 

 
Groep 7 

In groep 7 zijn we bezig geweest 

met het thema Egypte. De kinderen 

hebben in groepjes hun eigen 

piramide ontworpen. Op de foto’s is 

te zien hoe enthousiast ze hieraan 

hebben gewerkt. 

 

Groep 8 

Yeahhhhhhh!! 

 

Onze Byoux heeft de 

voorleeswedstrijd gewonnen! 

Zij mag ons nu gaan 

vertegenwoordigen bij de volgende 

ronde in de bibliotheek. 

 

 
                             

En nu maar verder duimen! 

Toestemmingsformulier 

gebruik beeldmateriaal 

De algemene verordening 

gegevensbescherming, kortweg 

AVG, schrijft voor dat ouders 

toestemming moeten geven voor 

het gebruiken van beeldmateriaal 

van kinderen door school. 

Daarvoor hebben wij voor elke 

leerling, jaarlijks, uw instemming 

nodig. 

U heeft daarvoor een brief waarin 

dit wordt uitgelegd reeds 

ontvangen. Wij vragen aan elke 

ouder om de brief zorgvuldig te 

lezen en vervolgens toestemming te 

geven voor het gebruik van 

beeldmateriaal. 

Ook als u geen toestemming geeft 

willen wij het formulier weer terug 

ontvangen. In dat geval kruist u het 

doel NIET aan. 

Via de volgende link kunt u de brief 

en het bijbehorende formulier 

alvast lezen. 

Wij hopen van harte dat u allemaal 

toestemming geeft. Als dat niet 

gebeurt kunnen wij geen 

beeldmateriaal meer met u delen 

via de website of andere media. 

Wij hebben nog niet alle 

formulieren terug ontvangen. Zou u 

deze week het formulier met of 

zonder toestemming aan uw kind 

willen meegeven. Dit is belangrijk 

voor onze administratie. 

Wij wensen u allen een hele fijne 

herfstvakantie! 

Team CBS De Regenboog 

http://www.bs-klimop.nl/toestemmingsformulier-gebruik-beeldmateriaal/
http://www.bs-klimop.nl/toestemmingsformulier-gebruik-beeldmateriaal/
file:///C:/Users/alim/Documents/17.12%20formulier%20belangstellingsregistratie%202018-2019.docx
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Belangrijke data! 

22 – 26 okt Herfstvakantie 

1 nov informatieavond 

5 nov Themaweek 

gezonde school 

7 nov Nationaal 

schoolontbijt 

9 nov Vrijdag info 5 

16 nov Versiermiddag 

school Sint 

19, 21 en 

22 nov 

Voortgang- en 

adviesgesprekken. 

23 nov Vrijdaginfo 6 

28 nov Open dag 

Regenboog 

5 dec Sinterklaasviering 

school 

  

 

 

Christelijke basisschool De Regenboog 
Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 
023-5634514 

directie@deregenbooghoofddorp.nl 
www.deregenbooghoofddorp.nl 


