
 

 
 

Een uitgave vol Regenboognieuwtjes… 

9-11-2018 

Wij feliciteren…. 
Voor de komende 

weken feliciteren 

we Jayden, 

Lionel, Noud, 

Damian, Eva, 

Shevanna, Lara, juf Loes, Siem, 

Amaany en Samantha  met hun 

verjaardagen! We wensen jullie een 

stralende dag. 

Nieuwe kinderen 
Dinsdag 13 november start Mozan 

voor het eerst bij ons in groep ½. 

Veel plezier op De Regenboog. 

Nieuws uit het Team 

 

Juf Tamara is 22 oktober bevallen 

van een dochter Suze. Moeder en 

dochter maken het goed. Wanneer 

u het leuk vindt om juf Tamara een 

kaartje te sturen kunt  u het kaartje 

in een gefrankeerde envelop 

afgeven, dan verzenden wij deze 

naar Tamara. 

 

Voortgangsgesprekken. 
19, 21, 22 november staan de 

voortgangsgesprekken in de 

groepen 1 t/m 7gepland. 

De gespreken duren 10 minuten. 

Vanaf komende maandag 12 

november liggen de lijsten op de 

tafel in de gang. Op maandag 

mogen eerst de ouders met 

meerdere kinderen op school 

inschrijven en vanaf dinsdag 13 

november kan iedereen op de 

lijst intekenen. 

Koffie ochtend 
Donderdag 6 december om 9.00 uur 

is er een koffieochtend voor ouders 

op de Regenboog. Graag nodig ik u 

uit om samen in gesprek te gaan 

over de kwaliteiten en 

ontwikkelpunten van de school. Het 

is de bedoeling om er een positieve 

bijeenkomst van te maken. 

Voordeur en kapstok 
Vanaf komende maandag komen 

alle leerlingen binnen via de deur 

aan het schoolplein. De deur bij 

het kleuterlokaal. De andere 

deur blijft gesloten. Dan kunnen 

de kinderen bij de andere deur 

rustig hun jas ophangen. 

De kinderen uit groep 3 hangen 

vanaf maandag hun jas op bij de 

kapstok in de kleutergang. Dan 

kan groep 4/5 de jas ophangen in 

de hal samen met groep 5/6. 

Hierdoor verdwijnt de mobiele 

kapstok van groep 4/5 uit de 

gang en ziet het er weer een stuk 

netter en overzichtelijker uit in 

de school.  

Schoenmaatjes 
De Regenboog doet dit jaar mee 
met de schoenmaatjes actie van 
Edukands. In de bijlage bij deze 
informatiebrief vindt u alle 
benodigde informatie. 
Het zou heel leuk zijn als wij met 
De Regenboog zoveel mogelijk 
schoenendozen kunnen vullen! 

Versieren school 

Sinterklaas 
Het versieren van de school voor 
Sinterklaas is verplaatst naar 
vrijdag AVOND 16 november. 
Vanaf 19.00 uur wordt de school 
omgetoverd. U bent van harte 
uitgenodigd om te komen 
helpen. Wilt u zich opgeven bij 
de OR. 
(orregenbooghoofddorp@gmail.
com) 

Chrome books 
De 11 nieuwe chromebooks zijn 
geïnstalleerd en aangesloten op 
het netwerk. Dit betekend dat 
we nu met een hele klas tegelijk 



 
 
 
 

Pagina 2 van 4 

 
CBS De Regenboog heeft deze uitgave met bijzondere zorg samengesteld. Desondanks kan deze geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van de chromebooks gebruik 
kunnen maken. Daar zijn we heel 
blij mee. 

Drama  
 

 
Woensdag 31 oktober hebben 
we met het team een scholing 
gehad van dramaonline. Dit is 
een dramamethode die online de 
lessen beschikbaar heeft. 
Hierdoor is het voor de 
leerkracht mogelijk om zelf 
makkelijk een les te ontwerpen 
die past bij de situatie van dat 
moment. Ook is het mogelijk om 
een leerlijn te volgen. De middag 
was zeer geslaagd en we hebben 
zelf aan den lijve ondervonden 
hoe het is om een dramales te 
krijgen. Komende periode gaan 
we hier ook in de klaas mee aan 
de slag. 

 

 

Open dag 
Woensdag 28 november tussen 
9.00 en 12.00 uur is de open dag 
op De Regenboog. Deze open 
dag organiseren we samen met 
De  Tovercirkel en Smallsteps. 
Hiervoor hebben we een paar 
grote posters laten drukken. Wie 
heeft er een winkel of bedrijf 
waar deze posters mogen 
hangen? Kom er dan een bij 
Toyah ophalen. 
Vindt u het daarnaast leuk om te 
helpen met de open dag en de 
mogelijk geïnteresseerde ouders 
iets vanuit uw ouderpersectief te 
vertellen over de school?? Loop 
even bij Toyah langs! 
 
 
 

 

EU-schoolfruit 
 
Volgende week starten de 
leveringen van ons schoolfruit! 
Omdat het fruit (en soms de 
groente) op dinsdag wordt 
geleverd, hebben wij voortaan 
onze gruit-dagen op woensdag, 
donderdag en vrijdag (in plaats 
van dinsdag, woensdag en 
donderdag). De eerste gruit-dag 
is dus woensdag 14 november. 
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Informatieavond 
Afgelopen donderdag 1 november 

was de informatieavond. Robert van 

de Graaf van Sportservice heeft hier 

een presentatie gegeven over 

bewegen en de activiteiten die zij 

op de Regenboog en in de buurt 

verzorgen. In de bijlages bij deze 

info zitten nog de flyers van oa de 

sportinstuif.  

Na het algemene deel zijn alle 

ouders de klas van hun kind 

ingegaan waarbij ik ook een groep 

heb zien “tafeljoggen”. 

We kijken terug op een geslaagde 

informatie avond. 

Sint Maarten 

 

Vandaag hebben de kinderen uit 

groep 1t/m 4 voor Sint Maarten 

zingend met hun lampion door de 

school gelopen. Het was een 

schitterende optocht. Dank aan alle 

ouders en leerkrachten die dit 

mogelijk hebben gemaakt. 

 

 

Nieuws uit de Groepen 
Groep 1 / 2 

 

Wij zijn begonnen met het thema 

winkel in groep 1/2. Op de foto zie 

je het winkeltje in de klas en wat 

kunnen we hier veel doen. Kinderen 

komen wat kopen en betalen met 

echt geld!  

Ook pinnen kan bij ons!  

Daarnaast zijn we ook hard bezig 

geweest met winkeltjes en 

winkelwagens te knutselen! Kom 

gerust eens kijken in onze klas en 

misschien wel boodschappen 

doen...  

Groep 3 

Afgelopen woensdag zijn wij de dag 

heel bijzonder begonnen: we 

hebben met de hele school het 

Nationaal Schoolontbijt gevierd en 

hebben dus met elkaar op school 

ontbeten. Er waren allerlei lekkere, 

gezonde dingen om te eten en 

het was ontzettend gezellig! 

 

Wij zijn al druk bezig met het maken 

van onze lampion. Het wordt 

Regenboog, de mooiste vis van de 

zee, genoemd naar de mooiste 

school van Hoofddorp! 

 

Groep 4/5 

We hebben deze week gewerkt in 

het Lekker Fit werkboekje, daarin 

staan lessen over gezonde voeding, 

drinken en bewegen. De kinderen 

hebben onder andere vragen 

beantwoord over wat ze allemaal 

drinken op een dag en geleerd 

hoeveel suikerklontjes erin zitten. 

Water, melk en thee zijn het 

gezondst! Veel kinderen willen dit 

meer gaan drinken. Ook hebben we 
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het schoolontbijt gehad. Het was 

heel gezellig! Super leuk ook dat de 

kinderen dingen hebben geproefd 

die ze thuis niet zoveel eten, zoals 

aardbeien/bieten spread en 

yoghurt. Naast de gezonde lessen 

hebben we onze robot lampion 

afgemaakt, ze zijn echt heel leuk 

geworden! Ook hebben we weer 

nieuwe dingen geleerd, groep 5 is 

bijvoorbeeld begonnen met 

deelsommen en groep 4 heeft 

sommen tot 100 gemaakt, met 

behulp van een getallenlijn. 

Groep 5/6 

Deze week zijn we in groep 5/6 

begonnen met Taakspel. Tijdens 

Taakspel worden er veel 

complimenten gegeven en kunnen 

de kinderen beloningen verdienen. 

Elke vrijdag hebben we een 

weekbeloning. De kinderen 

bedenken zelf een beloning. Deze 

week: een knuffel mee naar school. 

Tijdens het werk lekker knuffelen, 

heerlijk! We hebben er een knusse 

dag van gemaakt met elkaar! 

 
Groep 7 

In Groep 7 lopen we al bijna 2 

weken iedere dag ‘the daily mile’. 

We (hard)lopen dan allemaal op ons 

eigen niveau een rondje om de 

school. We merken dat we daarna 

lekker rustig kunnen werken en we 

merken dat het ons goede energie 

geeft. 

Groep 8 

Groep 8 is hard aan het werk op 

de chromebooks. Zij zijn bezig met 

het maken van toetsen om straks in 

december een advies voor het 

voortgezet 

onderwijs.                                              

                         

                            

 

Feedback 
Heeft u feedback op de school of op 

deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën 

waar wij als school beter van 

worden? Of vind u het fijn om van 

mening te wisselen over 

verschillende zaken die de school 

aangaan. Wij staan open voor 

feedback! 

Team CBS De Regenboog 

 

Belangrijke data! 

16 nov Versieravond 

school Sint 

19, 21 en 

22 nov 

Voortgang- en 

adviesgesprekken. 

23 nov Vrijdaginfo 6 

26 nov Info groep VO 

28 nov Open dag 

Regenboog 

5 dec Sinterklaasviering 

school 

7 dec Vrijdag info 7 

10 dec en 

12 dec 

Adviesgesprekken 

groep 8 

12 dec inloopochtend 

19 dec kerstviering 

21 dec  Studiedag groep 

1t/m4 

Heeft u een bericht voor in de 

vrijdaginfo stuur dat voor  

donderdag 22 november naar 

info@deregenbooghoofddorp.nl. 

 

Christelijke basisschool De Regenboog 
Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 
023-5634514 

directie@deregenbooghoofddorp.nl 
www.deregenbooghoofddorp.nl 


