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Eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit 
nieuwe schooljaar. Wij wensen de kinderen en u een 
heel plezierig, en leerzaam schooljaar! 
 

Dagelijkse gang van zaken op De Regenboog 

Wij kunnen ons voorstellen dat u soms vragen heeft 
over de werkwijze of gang van zaken bij ons op  
De Regenboog. We nodigen u van harte uit om daar 
dan met ons (meester John en meester Henny) over 
te komen praten. Zodat we de gelegenheid krijgen te 
luisteren naar uw vragen en misschien samen te 
kunnen zoeken naar antwoorden of oplossingen. 
 
Geboren: Noam! 

Langs deze weg willen wij u vertellen dat op 16 juli 
Noam (zoon van juf Lisette en Shawn en broertje van 
Elon) geboren is! 
Wij wensen juffrouw Lisette  en haar gezin veel 
gezondheid en geluk! 
De ouders van groep 4 zijn in een aparte brief op de 
hoogte gebracht van de organisatie rond het 
zwangerschapsverlof. 

 

Geboren: Pim! 

Langs deze weg willen wij u vertellen dat op  30 juli 
Pim (zoon van juf Debby en André) geboren is! 
Wij wensen juffrouw Debby  en haar gezin veel 
gezondheid en geluk! 
De ouders van groep 7A zijn in een aparte brief op de 
hoogte gebracht van de organisatie rond het 
zwangerschapsverlof. 

 

De Regenboog app en vernieuwde website 

Onze app is aangepast voor het nieuwe schooljaar. 
Hierop leest u allerlei informatie over De Regenboog. 
Ook de schoolkalender staat op de app. In de 
schoolkalender staat ons programma voor dit 
schooljaar. 
 
Website 

We verwachten dat onze vernieuwde website 
volgende week beschikbaar is (op dit moment is de 
oude versie nog in de lucht): 
www.unicoz.nl/regenboog 
 
Instellingen app aanpassen 

In de instellingen van de app (het tandwieltje in de 
paarse balk bovenaan) kunt u bij ‘BEHEER GROEPEN’ 
instellen van welke groep u push berichten wilt 
ontvangen. De groepen waarvan u die niet wilt 
ontvangen kunt u naar links schuiven en daarna 
opslaan. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als u onze app nog niet heeft gedownload, kunt u 
dat doen volgens de aanwijzingen hieronder: 
 
Ga in de store naar: de regenboog zoetermeer  

en vervolgens kunt u de app downloaden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreiding nieuwsbrief 

Er komt tweewekelijks op de dinsdag een 
nieuwsbrief uit. Alle oudste kinderen uit een gezin 
krijgen die mee naar huis. Tevens wordt de 
nieuwsbrief op de app en website van onze school 
geplaatst. 
 

Schoolgids en schoolkalender 2017-2018 

Met ingang van dit schooljaar zijn de schoolgids en 
de kalender te vinden op onze website en onze app. 
We hebben ervoor gekozen om de schoolkalender 
niet meer op papier af te laten drukken. Dit om 
milieu en kosten te (be)sparen. 
Mocht u toch een geprinte versie willen ontvangen, 
dan graag even contact opnemen met de directie. 
 

Schooltijden op De Regenboog 
ma-di-do-vr :  8.30-14.30 uur (alle kinderen) 

wo:   8.30-12.00 uur (alle kinderen) 

 

Om 08.20 uur gaat de schoolbel. Dan gaan de 
deuren open en mag iedereen naar binnen. 
Alle kinderen blijven de hele dag op school (behalve 
de woensdag) en eten in de pauze onder 
begeleiding van onze leerkrachten.        
 

De Regenboog, een gezonde school 

Graag vragen wij uw speciale aandacht voor het 
volgende: We willen op De Regenboog meer 
aandacht besteden aan de gezondheid van de 
kinderen. Als start gaan we een gruitdag (op 
dinsdag) instellen én een melk- of waterdag (op 
woensdag). 
Op de dinsdag vragen wij u om aan uw kind een 
gezond tussendoortje mee te geven. Dat kan een 
stukje groente of fruit zijn. 
 
Op de woensdag is het melk- of waterdag. De 
kinderen krijgen water in hun eigen  



 
 
 
Regenboogbeker, die ze van de school krijgen. U kunt 
er ook voor kiezen op woensdag melk mee te geven. 
Natuurlijk mogen deze gezonde tussendoortjes ook op 
de andere dagen! 
 

Op tijd op school komen 

Wij verzoeken u dringend ervoor te zorgen dat uw 
kind op tijd op school is. De kinderen mogen om 
08.20 uur naar binnen, de lessen beginnen om  
08.30 uur! Dank u voor uw medewerking! 
 

Telefonisch contact met de leerkracht van uw 

kind 

Als u de leerkracht van uw kind telefonisch wilt 
spreken, dan verzoeken wij u dat te doen ná 
schooltijd: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
na 14.30 uur; op woensdag na 12.00 uur. 
 
Tijdens schooltijd is het helaas niet mogelijk een 
gesprek met de leerkracht te voeren. 
 
Fietsen op het schoolplein niet toegestaan 

Het is in verband met de veiligheid NIET toegestaan 
te fietsen (of steppen) op ons schoolplein. Wij vragen 
iedereen af te stappen en met de fiets aan de hand 
over het plein te lopen. 
Fietsen graag stallen bij de fietsenrekken. 
 

(Spel)inloop op woensdagmorgen 

De ouders van de kinderen in groep 1 t/m 5 mogen 
elke woensdag van 08.30 tot 09.00 uur in de klas 
aanwezig zijn. U kunt dan samen met uw kind een 
activiteit doen. 
En vanaf 09.00 uur zijn alle ouders van harte welkom 
in de ouderkamer! 
 

Startgesprekken groep 3 t/m 8 

In week 36 vinden weer de jaarlijkse startgesprekken 
plaats. In dit gesprek – dat in het begin van het jaar 
zal plaatsvinden - willen wij graag met u praten over 
en met uw kind en zodoende de benodigde informatie 
met elkaar delen. Samen met u en uw kind kunnen 
we misschien ook afspraken maken die bijdragen aan 
het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind bij 
ons op school. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging 
voor het gesprek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gymrooster 2017-2018: 

Woensdag     

8.30-9.15 Groep 7a meester John 

9.15-10.00 Groep 8 meester John  

10.00-10.45 Groep 6 meester John  

10.45-11.30 Groep 7b juf Wendy 

  

Donderdag     

8.30-9.15 Groep 3 meester Tom 

9.15-10.00 Groep 4 meester Tom 

10.15-11.00 Groep 5 meester Tom 

11.00-11.45 Groep 6 meester Tom 

12.15-13.00 Groep 7b meester Tom 

13.00-13.45 Groep 7a meester Tom 

13.45-14.30 Groep 8 meester Tom 

  

Vrijdag     

12.15-13.00 Groep 3 meester Tom 

13.00-13.45 Groep 4 juf Claudia 

13.45-14.30 Groep 5 juf Marit 

 

 

Programma ouderkamer 

Juffrouw Ellen is de coördinator van de ouderkamer. 
U kunt bij haar terecht voor alle vragen. 
De ouderkamer is elke woensdag vanaf 09.00 uur 
geopend 
 
Woensdag   

23 augustus 

 

 

Koffieochtend, 
napraten over de 
vakantie en overleg 
over de nieuwe 
thema’s 

Juf Ellen 
 
 
 

Woensdag   

30 augustus 

 

 

Workshop 
fietsreparaties in 
ambachtenwerkplaats 
van Piëzo. 
 
Vertrek om 09.00 uur 
vanaf De Regenboog, 
terug om ongeveer 
11.30 uur 

Juf Ellen 
en Piëzo 
 
 
 
 
 

 

Graag vragen wij uw bijzondere aandacht voor de 
cursus “Opvoeden en zo” van de 
Jeugdgezondheidszorg. Deze cursus wordt op 
woensdag gegeven in onze ouderkamer en is 
bedoeld voor de ouders van kinderen in de 
basisschool leeftijd. 
De cursusdagen zijn: 6 en 20 september, 11 en 25 
oktober en 6 december 
Meer informatie kunt u opvragen bij juffrouw Ellen 
en de folders liggen in de ouderkamer. 

 

 

 

 

 

 

 

Tot zover de eerste nieuwtjes van dit 

schooljaar in ons Bijdehandje! 

 

Wij wensen iedereen een fijne week! 

 


