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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Amy, Rosalie, Mozan, Max, Jonathan, Yanick, Elyesa, 

Max en Tygo. Wij wensen jullie een fijne dag!  

Op tijd komen! 

De laatste tijd zien we dat er veel kinderen te laat komen. Dit is storend 
voor voor de andere kinderen in de klas. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kinderen op tijd voordat de tweede bel gaat om 8.30 uur in de klas zitten. 
Alle klassen groep 1 t/m 8 starten dan met het programma. 

Vacature groep 3 / 4 

Juf Melanie uit groep 3 / 4 heeft besloten de Regenboog te 
verlaten. Zij heeft aangegeven te blijven werken totdat we een 
goede vervanger voor haar hebben gevonden. Dat betekent dat 
wij op zoek zijn naar een goede aanvulling voor ons team. 
Mocht u iemand kennen die interesse heeft, op de website van 
de school staat de volledige vacature tekst. 

 

Filmsterren op De Regenboog 

Komende woensdag 16 oktober vinden er in groep 8 na schooltijd 
filmopnames plaats voor een nieuwe familiefilm: Onschuld, 
geproduceerd door Schathemelrijk. De kinderen uit groep 8 figureren 
in de film en sommige hebben zelfs een beetje tekst. De hoofdrol van 
de film wordt vertolkt door Mattanja Overbeek uit groep 8. De 
kinderen hebben veel zin in de opnames en wij kunnen bijna niet 
wachten op het eindresultaat. De première wordt verwacht in 
januari, wanneer de exacte datum bekend is zullen wij u dit via deze 
weg laten weten. 
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Bewegen op maat 

 
“Bewegen op maat is een nieuw concept op CBS De Regenboog!” 
Op basisschool CBS De Regenboog hebben wij “Bewegen op maat” onder leiding van de vakdocent 
bewegingsonderwijs. “Bewegen op maat” moet u zien in de ruimste zin van het woord en kan 
gericht zijn op de volgende vaardigheden welke hierin geschoold worden: 
- Motorische vaardigheden 
- Sociaal emotionele ontwikkeling 
- Fysieke beperkingen 
- Eigen invulling naar de behoefte op de school 
 
Het doel is om kinderen in een bewegingssituatie bepaalde tools mee te geven die zij kunnen 
gebruiken in hun dagelijkse leven én dus ook hun eigen klas. 
Hoe ziet de invulling eruit? 
In iedere periode van het schooljaar zal één van de 4 gebieden worden aangeboden na schooltijd. 
Dit kan zijn op de maandag óf de vrijdag en wordt altijd aangeboden door de vakleerkracht 
bewegingsonderwijs. Er zijn 4 periodes in een jaar, te weten: 
1. Herfstvakantie – Kerstvakantie 
2. Kerstvakantie – Voorjaarsvakantie 
3. Voorjaarsvakantie – Meivakantie 
4. Meivakantie – Zomervakantie 
 
In de laatste week voor de vakantie van iedere periode wordt een “selectie” gemaakt (schoolbreed; 
dus niet aan leeftijd gekoppeld) van kinderen die in aanmerking komen voor “Bewegen op maat”. De 
vakdocent maakt deze selectie in samenspraak met de overige teamleden. Vanuit de vakdocent 
komt in die week de uitnodiging naar de ouders mét uitleg van het doel. In de tweede week na de 
desbetreffende vakantie zal “bewegen op maat” starten. Iedere week wordt er dan in het 
speellokaal gewerkt aan de doelstelling van die periode. Middels bewegen worden verschillende 
situaties gecreëerd die bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen. “Bewegen op maat” is altijd 
direct aansluitend aan de schooltijd (14:30) en duurt 45 minuten. 
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Spaaracties kinderboekenweek. 

Tussen 2 en 13 oktober zijn er spaaracties geweest bij 
Bruna en boekhandel Stevens. Wij hebben al 
verschillende bonnen mogen ontvangen en wij weten 
dat er ook al bonnen in “ons” laadje zitten. Allen heel 
veel dank hiervoor. Mocht u thuis nog bonnen hebben 

wij ontvangen ze graag uiterlijk woensdag 16 oktober. U kunt ze inleveren bij juf Monica en 
anders bij juf Toyah of de eigen leerkracht. 

Kinderboekenweek 

Wat een leuke week hebben we gehad! Een scrabble gemaakt, de leerkrachten hebben in andere 
klassen voorgelezen, kinderen die aan anderen hebben voorgelezen en 

natuurlijk ook de voorleeswedstrijd. Deze is gewonnen door Danique uit groep 6/7, en wat knap was 
dat zeg! Zo goed gelezen. Ook op woensdagmiddag een geslaagde boekenmarkt, waarbij we een 
mooi bedrag al hebben opgehaald voor nieuwe leesboeken op school. Omdat het zo geslaagd was 
organiseren wij (juf Marlenne en juf Monica) samen met de OR nog een boekenmarkt. Deze vindt 
plaats op woensdag 16 oktober om 12.00 uur. Wij hopen dan ook de laatste boeken te kunnen 
verkopen. Komt u ook weer? 

Schoolplein 

Afgelopen zaterdag is er met een groep ouders en 
kinderen heel hard gewerkt op het schoolplein. 
Onkruid is verwijderd, tegels zijn recht gelegd, 
struiken gesnoeid, matten zandvrij geveegd enz! 
Het resultaat mag er wezen. Heel veel dank aan alle 
helpende handen! Komende tijd gaan we hard aan 
de slag met de verdere plannen. Op zeer korte 
termijn kunt u de eerste verbeteringen gaan zien!! 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

 

Deze week was het laatste gedeelte van de Kinderboekenweek. En tijdens de 

voorleeswedstrijd heeft Nicky super knap de Gruffalo voorgelezen! 

 

Groep 3 /4 

De kinderen van groep 3/4 hebben zich vandaag niet 

laten afschrikken door een beetje regen, zware pallets en 

gevaarlijke spijkers: ze hebben op Jeugdland super goed 

met elkaar samengewerkt en de leukste hutten 

gebouwd. Als er niet zo veel ouders waren geweest die 

een groepje kinderen wilden rijden en begeleiden, 

hadden we niet kunnen gaan en hadden we deze leuke 

ochtend moeten missen. Dus, ouders: ontzettend 

bedankt! 

 

Groep 5 /6 
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Deze week was het de week van de 

pauzehap en hebben de kinderen ervaren 

hoe lekker het is om te kiezen voor 

gezonde tussendoortjes. 

De laatste dag mochten de kinderen zelf 

een lekkere pauzehap meenemen, liefst een 

andere dan ze gewend waren. Om zo 

nieuwe smaken te ontdekken en van elkaar 

te zien hoe leuk een pauzehap er ook uit 

kan zien! 

 

Er waren super originele pauzehappen! 

 

Groep 6 / 7 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen donderdag was de voorleeswedstrijd. In de klas hebben we voorrondes gehouden en 

uiteindelijk was Danique de winnaar van groep 7. Zij heeft tegen de winnaar van groep 8 gestreden 
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om de eerste plek. Danique heeft 

voorgelezen uit het boek ‘Lief weerwolf 

dagboek’ van Paul van Loon. Dit deed zij 

super goed en heeft daarom ook 

gewonnen! Zij mag binnenkort 

meedoen aan de voorleeswedstrijd in 

de bibliotheek. We gaan duimen… 

 

 

 

 

Groep 8 

We zijn druk bezig geweest met de 

kinderboekenweek. Groep 8 heeft 

voorgelezen aan groep 4. Dit was 

erg geslaagd. De kinderen uit groep 4 mochten 

luisteren naar de voorleesverhalen van de kinderen 

uit groep 8. Ook zijn we bezig met het maken van 

een wereldreis (op papier). Dit is best een leuk 

project. We zijn nog niet klaar maar we hebben 

nog tot woensdag. Het maken van een verslag kost 

de meeste tijd. Wat zijn er veel landen in de wereld 

en dan moet je er van de juf ook nog over 

vertellen... Ze hebben het soms best zwaar in 

groep 8        

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

11-10-2019 

Vrijdaginfo 4! 

 
 

 

 

   
 

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! 

Donderdag 17 oktober studiedag 

Vrijdag 18 oktober  studiedag 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 oktober Herfstvakantie 

Maandag 28 oktober studiedag 

Vrijdag 1 november Vrijdaginfo 5 

Maandag 11 november Sint maarten 

  

 

 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-

156211897849824/ 

https://twitter.com/@CRegenboog
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/

