
 

 
 

Een uitgave vol Regenboognieuwtjes… 

23-11-2018 

Wij feliciteren…. 
Voor de komende 

weken feliciteren 

we Jewel, Esmee, 

Marinte,  Eva, 

Fenna, Tim, Tygo, 

Bogdan, Amaany en Samantha  met 

hun verjaardagen! We wensen jullie 

een stralende dag. 

Wist u dat………..  
Het mogelijk is om een beoordeling 

op google te schrijven over CBS De 

Regenboog? En dat het team het 

fijn zou vinden wanneer er 

meerdere recente recensies staan.  

De familie Vleeming is geïnterviewd 

voor de televisie tijdens de intocht 

van Sinterklaas in Zaandam?  

Gymcijfers Parnassys 
Afgelopen periode is er wat 

onduidelijkheid ontstaan over 

gymcijfers in Parnassys. Bij deze info 

zit een bijlage met een uitgebreide 

uitleg over de totstandkoming van 

deze cijfers.  

Het zijn namelijk geen 

beoordelingen van leerlingen maar 

het persoonlijke registratiesysteem 

van meester Jorn voor een 

onderzoek vanuit de gemeente. 

 

Koffie ochtend 

 

Donderdag 6 december om 8.30 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. 

Hierbij zijn Nicolette, Jorn en Toyah 

aanwezig. Punten die we onder 

andere willen bespreken zijn:  

 input voor de nieuwe 

website gezonde school 

 sport en bewegen 

 parnassys/cijfers 

 toekomstige 

koffieochtenden 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn 
maar wel input hebben op een van 
deze onderwerpen kunt u dit altijd 
kenbaar maken. Loop gerust even 
bij Toyah binnen of stuur een mail 
naar info@deregenbooghoofddorp.
nl.  
In de toekomst wil ik graag 1 keer 
per maand een koffieochtend 
organiseren. Hiervoor wil ik graag 
van u weten: Zou u hier een of 
meerdere keren bij aanwezig willen 
zijn?  

Welke dag in de week u het beste 
uitkomt?  
Welke inhoud/onderwerpen u dan 
graag aan bod ziet komen?  

Deuren 
In de vorige vrijdaginfo heb ik u 

geïnformeerd over de opening van 

de deuren. Het is prettig dat nu 

iedereen door dezelfde deur naar 

binnenkomt. Hierdoor kunnen de 

kinderen uit groep 4, 5 en 6 rustig 

hun jas en tas ophangen. Wanneer 

de school uitgaat kunnen beide 

deuren gebruikt worden om de 

school te verlaten. Tijdens 

schooltijd zijn beide deuren niet op 

slot zodat deze altijd te gebruiken 

zijn wanneer nodig.  

Schoenmaatjes 

 

Zoals u weet hebben wij er dit jaar 

voor gekozen om mee te doen aan 

de Schoenmaatjes van Edukans. Wij 

willen de kinderen bewust maken 

van de situatie van hun  

leeftijdgenootjes in 

ontwikkelingslanden, en hen leren 

geven en delen. De schoenendozen 

gaan naar kinderen op scholen, in 
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weeshuizen, vluchtelingenkampen 

en opvangcentra voor 

straatkinderen in Irak, Ghana en Sri 

Lanka. 

Elk kind maakt een eigen doos en 

vult deze met spulletjes die 

belangrijk zijn voor de kinderen in 

ontwikkelingslanden. Het 

verlanglijstje hebben de kinderen 

vorige week meegekregen.  

De kinderen versieren hun 

schoenendoos zo leuk en gezellig 

mogelijk met stickers, kleurtjes en 

tekeningen. Voor in de doos is het 

leuk om een briefje te schrijven 

voor het kind dat jouw doos gaat 

ontvangen. 

Nog even wat aandachtspunten: 

·         Schoenendoos afmeting: L 

36cm x B 19cm x H 11cm 

·         De dozen mogen niet dicht 

geplakt worden, alleen voorzien van 

een elastiek. 

·         Lever jouw doos in op voor 

maandag 26 november en activeer 

de code online via 

Edukans.nl/schoenmaatjes. Plak de 

sticker uit de folder op de doos en 

kruis hierop aan voor welke leeftijd 

en of het voor een jongen/meisje is. 

·         De bijdrage van 6 euro voor 

het vervoer van de schoenendozen 

is een vrijwillige bijdrage. Het is dus 

geen verplichting. 

Gelukkig hebben we al heel veel 

mooie dozen ontvangen, waarvoor 

dank. Er kunnen er altijd meer bij. 

Vanuit de 

Sinterklaascommissie 

 
 
In groep 1/2 is er op 28 
november pietendag! Er worden 
dan allerlei gezellige spelletjes 
gedaan. De kinderen mogen 
verkleed als pietje naar school 
komen en hoeven geen eten en 
drinken mee te nemen.  
 
Op 29 november mogen alle 
kinderen hun schoen zetten op 
school. Dus vergeet die ochtend 
niet een schoen of een laars mee 
te nemen! 
 
De kinderen van de groepen 5 
t/m 8 mogen hun surprise mee 
naar school nemen op 4 
december, zo mogelijk na 
schooltijd, maar als dat lastig 
wordt kan het eventueel ook aan 
het begin van de dag. 
 
Op 5 december vieren wij ons 
sinterklaasfeest! Alle kinderen 

krijgen drinken en iets lekkers, 
dus eten en drinken hoeven niet 
te worden meegenomen. 
Ouders, als u het leuk vindt erbij 
te zijn wanneer de Sint bij school 
aankomt, wilt u dan aan de 
overkant van de weg gaan staan? 
We gaan er met elkaar een 
fantastisch feest van maken! 
 

Kerst  

We zijn nog volop met sinterklaas 

bezig, maar toch moeten we voor 

de kerstviering al voorbereidingen 

treffen. Daarom dit berichtje. Op 

vrijdag 7 december willen wij vanaf 

8.30 uur de school versieren in 

kerststemming. Wij hebben uw hulp 

daarbij hard nodig. Heeft u tijd en 

vindt u het leuk om te helpen, wilt u 

dat dan bij de leerkracht van uw 

kind aangeven?  

Tevens hebben wij voor de avond 

van de kerstviering vuurkorven 

nodig. Heeft u er thuis één die wij 

mogen lenen? Dat zou erg fijn zijn.  

De kerstcommissie                      
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Folders 
Joepie we hebben een mooie 

nieuwe CBS De Regenboog folder. 

Leuk voor bij de buren in de 

brievenbus of bij het buurtcentrum, 

winkelcentrum, sportclub. 

Folders zijn af te halen bij Toyah. 

Tutor-lezen 
In groep 3 willen we graag 

tweemaal per week gaan tutor 

lezen in kleine groepjes met ouders, 

op de woensdag en de vrijdag, 

meteen om 8.30 uur. Ouders die 

het leuk vinden hierbij één of twee 

keer per week te helpen (en dat 

hoeven natuurlijk niet alleen ouders 

van groep 3 te zijn), wordt verzocht 

dat aan te geven bij de leerkrachten 

van groep 3. Alvast bedankt! 

Moestuin 

 

In 2019 willen wij als gezonde 

school moestuinmeters op het 

schoolplein. Wie heeft er ervaring 

met moes-tuinieren en wil de 

school hierbij ondersteunen? 

Wetenschap, Techniek en 

handvaardigheid lokaal 
In het huidige lokaal waar door de 

onderwijsassistent Monica extra 

ondersteuning wordt geboden, 

gaan wij een crea-, techniek- en 

wetenschapslokaal maken. Hiervoor 

zouden wij graag jullie hulp willen 

met het verzamelen van kosteloos 

materiaal. Het materiaal dat we 

graag willen verzamelen is: 

kartonnen eierdozen, glazen potten, 

lege wc-rollen en lege keukenrollen. 

Deze kunnen ook bij Monica 

afgegeven worden, zodat dit door 

alle groepen gebruikt kan gaan 

worden in dit lokaal. 

De Techniektorens staan al in het 

lokaal opgesteld. Deze worden 

uitgezocht en aangevuld zodat ze 

ieder moment direct bruikbaar zijn. 

Mocht u nog “oud” gereedschap 

hebben dat nog goed bruikbaar is 

zoals hamers, schroevendraaiers en 

figuurzaagjes, dan zijn wij daarmee 

ook erg blij! 

 

Automatische bel   
Is het u al opgevallen? We hebben 

nu bijna 2 weken een automatische 

bel. Voor u verandert er weinig, 

maar voor het team is het fijn dat 

we niet meer constant op het 

horloge moeten kijken om de deur 

op tijd open te doen.  

Broertjes/zusjes  
Het lijkt misschien nog ver weg, 

maar ik kijk ook al met een schuin 

oog naar de planning van komend 

schooljaar. Zijn er nog broertjes of 

zusjes die nog niet aangemeld staan 

op school? Wilt u ze dan zo snel 

mogelijk aanmelden op school. 

Wanneer u het leuk vindt om nog 

een keer met uw kind een 

rondleiding door de school te 

krijgen, kan dat natuurlijk.  

Website in onderhoud 
Op dit moment zijn wij met het 

team en onze ict-er druk bezig om 

een nieuwe website te maken. De 

bedoeling is dat deze nieuwe 

website aan het begin van 2019 

online staat op ons bekende adres. 

Hierdoor besteden wij minder 

aandacht aan de huidige website.  

 

 

 

Nieuws uit de Groepen 
Groep 1 / 2 

Wat een gezellige tijd is het weer! 
De beste Sinterklaas is weer in het 
land en wat is dit toch altijd 
spannend!  
Maar het geeft ook een heleboel 
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leuke dingen om mee te spelen en 
te leren! 
Hieronder bijvoorbeeld de kinderen 
die hun eerste letter van hun naam 
leggen met rozijntjes voor de 
nieuwe pieten die er een rommeltje 
van maken! Hopelijk krijgen de 
kinderen nu de goede letter in hun 
schoen! 

 

Groep 3 

De kinderen van groep 3 kennen 

allerlei leuke sinterklaasliedjes met 

bijbehorende gebaren. Elke dag 

zingen we er wel een paar. Zó 

gezellig! 

 

Groep 4/5 

Groep 4/5 is helemaal vol van 

Sinterklaas. Met veel plezier maken 

ze mooie knutselwerkjes. En wat 

kunnen ze dat goed! Natuurlijk 

hopen we op een heel gezellig 

Sinterklaasfeest. 

 

Groep 5/6 

Tijdens de natuur- en 

technieklessen hebben we het 

gehad over grondstoffen, producten 

en afval. In groepjes hebben we de 

kinderen bedacht hoe we ervoor 

kunnen zorgen dat er minder afval 

komt. Zowel minder afval in de klas 

als buiten in de natuur. 

Elk groepje heeft een actieposter 

gemaakt. Wat zien ze er goed uit!! 

De posters zijn te bewonderen in de 

gang bij de jassen van groep 5/6. 

 
Groep 7 

In groep 7 lopen we nu elke dag de 

Daily mile. Er zijn kinderen die nu al 

4 rondjes kunnen rennen. Heel 

knap! 

 

We hebben lootjes getrokken en 

het was wel even wennen dat er 

geen naam op stond. Hoe weet je 

dan wie je hebt getrokken? Maar dit 

maakt het juist spannend. Ze weten 

het pas op het laatste moment. Nu 

wachten op alle prachtige surprises 

die op 4 december gebracht worden 

naar school. 

Groep 8 

Groep 8 naar de KSH, 
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Op donderdag 22 november mocht 

groep 8 een kijkje nemen in het 

voortgezet onderwijs. Op de fiets 

vertrok de groep naar de KSH. Bij 

aankomst werden we door een oud-

leerling( Shayen Klerk ) ontvangen 

en kregen wij eerst een rondleiding 

door de school. Daarna mochten wij 

3 lessen volgen: Wiskunde, 

Aardrijkskunde en Spaans. De 

kinderen waren enthousiast en 

actief bezig. Leuk om te zien 

hoeveel ze al wisten!  

 

Feedback 
Heeft u feedback op de school of op 

deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën 

waar wij als school beter van 

worden? Of vindt 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! 

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 vóór  

donderdag 6 december naar 

info@deregenbooghoofddorp.nl. 

 

Christelijke basisschool De Regenboog 
Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 
023-5634514 

directie@deregenbooghoofddorp.nl 
www.deregenbooghoofddorp.nl 


