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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Shevanna, Lara, Siem, Amanny, Jewel en Esmee. Wij 

wensen jullie een fijne dag!  

Nieuwe leerling 
Maandag komt er een nieuwe leerling in groep 1 / 2bij juf Eline. Mara heeft zin om te beginnen. 
Mara veel plezier op De Regenboog! 

AVG 
 
Vorig schooljaar zijn we druk bezig geweest met de AVG-regelingen en hebben wij formulieren 
uitgedeeld voor toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal van uw kind. Niet iedereen heeft 
dit formulier ingeleverd. Voor deze ouders geldt dat zij hierover nog bericht zullen krijgen. Voor de 
andere ouders geldt daarnaast ook, dat de keuze die reeds gemaakt is, gewijzigd mag worden. 
Wanneer u dit wilt aanpassen graag mailen naar Monica. Mailadres: 
m.fahey@deregenbooghoofddorp.nl 
 
Wanneer u toestemming geeft voor het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op staat kunnen 
wij foto’s plaatsen op de website, de app, of social media. Vanzelfsprekend zijn wij kritisch op wat er 
geplaatst wordt. 

 

Koffie ochtend 

Komende woensdag staat er een koffieochtend gepland. Vanaf 8.30 uur staat de koffie voor u klaar. 
Ik vertel u graag iets over leerKRACHT, daarnaast is het ook mogelijk om voor u als ouder om een 
onderwerp in te brengen. De koffieochtend eindigt om 9.30 uur. Ik zie u graag komende woensdag. 

Conciërge 

Vanaf afgelopen maandag hebben wij op school 3 ochtenden in de week een conciërge. Zijn 

naam is Aad. Hij gaat ons helpen met een aantal praktische klussen uit te voeren zoals 

schilderen, het ophangen van een aantal kastjes, lampen vervangen en meer van dit soort 

klussen. Wij zijn heel erg blij met zijn komst in de school! Dit verlicht ons werk zodat wij ons 

kunnen richten op het geven van goed onderwijs. 
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ICT 

 
Deze week was het de week van de Mediawijsheid. Kinderen zijn steeds vroeger online, 

hebben een mobiele telefoon en derhalve  steeds eerder een account van bijvoorbeeld 

Facebook, Instagram , Snapchat en Whatsapp. Centraal in de ICT lessen stond hoe je je 

wachtwoord veilig kan houden en hoe je online veilig kan internetten. Door middel van een 

quiz, vraaggesprek en natuurlijk ook het kraken van een wachtwoord en het maken van een 

puzzel hebben de kinderen een beter beeld gekregen van de gevaren van internet. De 

kinderen hebben daarbij ook een fraai boekje gekregen met als titel Onwijs Online! Ook leuk 

en handig voor u als ouder/verzorger om eens door te lezen! Met de groep 7/8 zal deze les 

volgende week gegeven worden.  

Chromebooks en oortjes/koptelefoons 

Onze chromebooks worden steeds meer gebruikt. Niet alleen tijdens de ICT lessen, maar 

ook gedurende de rest van de week bijvoorbeeld om de kinderen via softwareprogramma's 

verder te laten oefenen met rekenen en taal. Daar zijn wij super blij mee, want dit zien wij 

graag! 

Wij merken echter wel dat er wat betreft de omgang met de koptelefoons niet altijd 

zorgvuldig omgesprongen wordt. Hierdoor kunnen de kinderen niet altijd gebruik maken 

van een koptelefoon wanneer dit nodig is. Daarom hebben wij teambreed het volgende 

afgesproken: Via school krijgen de kinderen vanaf januari allemaal 1 set "oortjes" 

aangeboden. De bedoeling is dat ze daar zuinig mee omgaan. Lukt dit niet, dan is het 

wenselijk dat ze de 2e set "oortjes"of koptelefoon met hun naam erop van thuis 

meenemen. …................U kunt de 2e "oortjes" ook via school kopen. Kosten bedragen dan 5 

euro.   
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Peutervoetbal 

 

De eerste keer peutervoetballen woensdag was een feit. Wij mochten wel 18 enthousiaste 

peuters ontvangen. 

Wij kijken terug op een geslaagde eerste keer en zijn overdonderd door de grote opkomst. 

Vooraf wisten wij niet wat we konden verwachten, maar door de populariteit hebben wij 

besloten een kleine aanpassing te doen. 

Wij vinden het belangrijk dat het peutervoetbal laagdrempelig blijft en voor iedereen 

toegankelijk is. Wij willen ook de komende weken tot aan de kerstvakantie gebruiken om te 

kijken hoe we het peutervoetbal het beste kunnen vormgeven.  

De groep kinderen was net iets te groot, daarom willen we komende week twee groepen 

maken. De richtlijn is als volgt: 

• De eerste groep van 9.30 - 10.00 uur, voor de 2 jarigen. 

• De tweede groep van 10.00- 10.30 uur voor 3 jarigen. 

Hierdoor kunnen wij de kinderen meer aandacht geven, en aansluiten bij hun niveau. 

Mocht u nog tips en tops voor ons hebben dan horen wij dat graag, dit kunnen we allemaal 

meenemen in de organisatie. 

Via de mail houden wij u op de hoogte van het peutervoetbal, mocht u nog iemand kennen 

die ook van de laatste ontwikkelingen op de hoogte wil blijven dan kan die een mail sturen 

naar info@deregenbooghoofddorp.nl. Daarnaast zal er ook op de website en de facebook 

pagina, actuele informatie staan. Wanneer u de eerste keer niet aanwezig bent geweest, maar 

dat wel graag zou willen, is het wel mogelijk om later nog een keer aan te sluiten. 

Vriendelijke groet ook namens Jorn Rakers en Glenn Loe Sack Sioe van Overbos. 

mailto:info@deregenbooghoofddorp.nl
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Sint Nicolaas 

Hoera! Morgen is de Sint weer in ons land.        

Vandaag hebben de kinderen van de bovenbouw een lootje meegekregen. Het is de 

bedoeling dat ze dat aanstaande maandag ingevuld weer mee terug naar school nemen. 

Dinsdag worden de lootjes getrokken. We zijn weer reuze benieuwd naar alle leuke 

surprises! Op woensdag 4 december graag de surprise mee naar school nemen.  

Op vrijdag 29 november viert groep 1-2 pietendag. Op deze dag doen ze allemaal leuke 

spelletjes, mogen de kinderen verkleed als pietje naar school komen als ze dat leuk vinden, 

en hoeven ze geen tussendoortje mee te nemen. 

 

Nieuwe collega 

Via deze weg kan ik bekend maken dat de vacature die we voor groep 3/ 4 hadden is 
vervuld. We hebben een hele leuke opvolgster gevonden voor juf Melanie. 

Juf Marije gaat per 1 februari starten in groep 3. In een latere vrijdaginfo zal zij zich aan u 
voorstellen.  
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Beweegplein 

 

Deze ochtend is een eerste opzet gemaakt met de schildering voor de klimwand. Wanneer het droog 
blijft wordt komende week de tweede verflaag aangebracht. Wanneer de schildering helemaal klaar 
is, komen er grepen en voetsteunen aan de wand zodat we een mooie klimwand hebben. 

Groot compliment aan Raimonda, Sabrina en Aad! Het ziet er prachtig uit! 

Tekenfund 

In de vorige nieuwsbrief hebben we u op de hoogte gebracht van een actie die we rond de kersttijd 
via tekenfund wilden gaan doen. Helaas moeten we door het krappe tijdsbestek dit gaan 
verschuiven en zal het met de projectweek in februari gaan plaatsvinden. Mocht u al een 
informatiebriefje hebben ontvangen, bewaart u deze dan nog even. Verdere informatie zal nog gaan 
volgen! 

Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

Helaas was juf Eline afgelopen twee dagen ziek, maar we 

hebben wel hard gewerkt hoor afgelopen dagen. Donderdag 

met juf Monica en Ali. Vandaag met juf Linda hebben we 

lekker gespeeld, maar ook goed opgeruimd.  

 

 

 

Groep 3/ 4 
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We werken hard en leren veel in groep 3/4, maar spelen ook 

nog graag. Hier zomaar een leuke foto van een van de creatieve 

bouwsels die de kinderen met regelmaat maken, met daarnaast 

de trotse en blije bedenker ervan. 

Groep 5/ 6 

We zijn volop bezig met bewegend leren. 

Vandaag hebben we en een tafelspel gedaan. Elke leerling kreeg een 

blaadje met een tafelsom en een blad waarop ze de antwoorden in konden vullen (groep 5 de tafels 

tot 10 en groep 6 over het 10 tal). Van het blaadje maakten ze een prop en mochten het naar elkaar 

gooien. Gauw van de grond oprapen, openvouwen  en het antwoord op schrijven.  

Wie had als eerste alle antwoorden? 

De kinderen vonden het super leuk, Joris zei: "juf, dit kunnen we ook met dicteewoorden doen". 

Heel goed idee!!! 

Groep 6 / 7 

 

In en buiten de klas zijn wij steeds meer bezig met bewegend leren. 

We hebben al verschillende spellen gedaan en de kinderen zijn ontzettend enthousiast! 

Op de foto’s zijn twee spellen te zien. We hebben buiten klokkijken geoefend. De kinderen moesten 

rennen naar een bak waar allerlei (digitale) tijden op briefjes stonden. Terug bij hun groepje lag een 

hoepel met wijzers. Zij moesten de wijzers neerleggen zoals de tijd op het briefje staat. 

Op de andere foto is te zien dat de kinderen in 4 kringen staan met een bal. Als je de bal hebt mag je 

een keersom zeggen en de bal naar iemand gooien. Diegene moet dan het antwoord zeggen en mag 

daarna weer een nieuwe som bedenken. 

Dit hebben de kinderen super goed gedaan! 
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Groep 8 

De werelden van techniek 

Op 12-11-2019 is groep 8 naar het Nova College geweest. Er waren 950 kinderen bij. Groep 8 was 

verdeeld in 2 groepen, geel K en geel L. 

De 7 werelden van techniek is een project op middelbare scholen voor techniek. 

Groep geel K heeft als eerste van de drie workshops een quiz over allemaal verschillende technieken 

gedaan. Zoals warmtetechniek, koeltetechniek en windtechniek. Daarna heeft de groep kennis 

gemaakt met transport en logistiek. Daarbij werden de 10 kinderen van groep geel K opgedeeld in 3 

groepjes, waarbij 1 groepje het eindproduct maakte en de andere twee groepjes een deelproduct 

maakten die ze op het eind samenvoegden. Als laatste deed de groep een activiteit met augmented 

reality. Rond 11:00 uur reden we met de hele klas weer naar school. De rest van de dag hadden we 

gewoon les. 

Bente Vogelaar 

Groep 8 

C.B.S de Regenboog 

Techniekdag  

Op 12-11-2019 ging groep 8 naar het Nova College en werd in twee groepen 

verdeeld, groep K en groep L. in groep L gingen ze 3 verschillende dingen 

doen. Als eerste gingen ze met allemaal kabels lampjes laten branden. Als 

tweede gingen ze 3D sleutelhangers ontwerpen op de computer en werden later 

uitgeprint en opgestuurd. En als derde gingen ze een soort 

zelfverdedigingssport doen waarmee je iemand uit balans haalt en met weinig 

kracht om kan duwen. Daarna gingen ze eten en om 11 uur gingen ze weer 

naar school en hadden ze weer les.     Roberto Gerogiannis 

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! 



 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

15-11-2019 

Vrijdaginfo 6! 

 
 

 

 

   
 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

Woensdag 20 november Inloop, koffieochtend, ateliers 

Vrijdag 29 november  Vrijdaginfo 7 

 Pietendag groep 1/ 2 

Woensdag 4 december Surprises mee naar school 

Donderdag 5 december Sinterklaas op school, alle kinderen om 12.00 

uur vrij 

Vrijdag 6 december Groep 1 t/m 4 12.00 uur uit 

Dinsdag 10 + woensdag 11 december Adviesgesprekken groep 8 

Donderdag 19 december lichtjestocht 

Vrijdag 20 december Kerstontbijt, alle kinderen om 12.00 uur uit. 

 

 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/

