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Welkom en afscheid: 
Skip, Liz, Fay , Toon en Roy  zijn erbij gekomen in de 
kleutergroepen. Welkom op onze school!  
Lucas, Hannah en Louise zijn verhuisd naar den Haag en Lente is 
naar de Windroos gegaan. Van hen hebben we afscheid 
genomen. 
Op de teldatum van 1 oktober hadden we 218 kinderen op onze 
school! Het gaat heel goed met de Regenboog en daar zijn we 
trots op!  
 

Juf Marleen 
Zoals u misschien al gehoord of gemerkt heeft, verwacht juf Marleen haar tweede kindje. Dat is 
prachtig nieuws natuurlijk en we zijn heel blij voor haar, haar man en zoontje Sem! Als juf Marleen 
met verlof gaat zal juf Brigitha 4 dagen werken in groep 8, alleen op de woensdag komt er iemand 
anders en dat is juf Corrie, die inmiddels ook een bekend gezicht is binnen de Regenboog. 
 
Traktaties en feestjes 
Als je jarig bent dan mag je trakteren! Dat is vanzelfsprekend. Iets minder vanzelfsprekend is het om 
dan ook een gezonde traktatie mee te geven, daarom graag hier weer even aandacht voor! 
Verder geef je ook meestal een feestje als je jarig bent en het is dan niet altijd zo leuk als jij nou 
toevallig geen uitnodiging ontvangt van de jarige job. Sommige kinderen kunnen helaas geen feestje 
geven of worden niet vaak uitgenodigd.  
Het hoort erbij, natuurlijk, maar we willen u toch vragen om de kinderfeestjes buiten de school te 
houden, dus het uitdelen van de uitnodigingen ook. Alvast dank voor uw medewerking en begrip!  
 
Nieuwe website 
Vanaf 14 november hebben wij een nieuwe website Neem eens een kijkje op www.regenboogwbd.nl 
 
Info BLINK Wereld 
Dit schooljaar zijn we aan het proef draaien met de methode Blink Wereld.  Dit is een methode voor 
wereldoriëntatie. Deze methode is gebaseerd op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. 
De 21e -eeuwse vaardigheden, zoals samenwerken, kritisch denken en informatievaardigheden, 
komen uitgebreid aan bod. Blink is erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de wereld 
en ze vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken. Wanneer kinderen zelf actief bezig zijn, krijgt de 
leerstof meer betekenis en onthouden ze beter.  
 
Nieuws vanuit de MR:  
De MR heeft op 12 november samen met de OC een avond georganiseerd over “schermgebruik”. 
Er waren ongeveer 50 ouders en teamleden. Het was een bijzonder interessante bijeenkomst.  
Zie bijlage onderaan deze nieuwsbrief. Dit werd na afloop uitgedeeld. 
 
 
 

http://www.regenboogwbd.nl/


WIS-Collect 
Zo heet het nieuwe programma, waarmee we de ouderbijdrage via de app direct kunnen vragen aan 
u en u heel makkelijk kunt betalen. U krijgt een dezer dagen een bericht in de app. 
 
Openstellen Parnassys   
Parnassys is ons administratiesysteem en vanaf 1 december kunt u  zelf de volgende gegevens in 
Parnassys zien: 

 NAWT (Naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) en die kunt u, indien nodig ook 
wijzigen. 

 Absenties 

 E-Mail adressen van medewerkers van de school 

 Medische gegevens van uw kind, zoals die zijn ingevuld op het inschrijfformulier ( allergie 
bijvoorbeeld). 

 Rapport van uw kind 
U krijgt t.z.t. nog bericht hierover  hoe kunt inloggen. 
 
Fietskeuring 2019 
Op donderdag 7 november 2019 hebben we op school de jaarlijkse fietskeuring gehouden. 
Het resultaat was als volgt: 
Aantal gekeurde fietsen: 125 
Aantal afgekeurde fietsen: 36 
Aantal goedgekeurde fietsen: 89  
Dit was een super goede opkomst en een zeer goed resultaat volgens Veilig Verkeer Nederland!  
 

Op 14 november was er “street-wise” ook een actie in het kader van veilig verkeer en nu met 
aandacht voor de  
 

verlichting   .    

 
 
 

 
Even terugkijken: 
In de afgelopen weken hebben we hard gewerkt in de klassen en daarnaast waren er tal van 
activiteiten waar we aan mee hebben gedaan, zoals Marienhoeveloop , knotshokeytoernooi, 
kinderboekenweek, school-kerdienst,  streetwise, fietsenkeuring en podiumpresentaties. 
 
 
De voorleeswedstrijd werd gehouden op donderdag 10 oktober. 
Sebastiaan (groep8) heeft gewonnen en zal onze school in januari gaan vertegenwoordigen tijdens 
de voorronde voor de Regionale voorleeswedstrijd. 



 
 
 
We hebben nieuwe led-verlichting in de hele school gekregen. Er zijn kindgesprekken door alle 
leerkrachten met de kinderen van de bovenbouw gevoerd, we hebben studiebijeenkomsten gehad 
maar ook een stakingsdag.  
 
Afgelopen vrijdag is de school volledig “omgetoverd” naar een “Sinterklaas” school. Het ziet er 
werkelijk prachtig uit, dankzij een flinke groep ouders van de oudercommissie. Superbedankt het is 
het prachtig geworden!!! 
 
 

Belangrijke data:  
26 november studiemiddag voor het team. Alle kinderen zijn om 12.00 u vrij. 
  We gaan aan de slag met de nieuwe les kist programmeren. 
5 december Sinterklaasviering. 
  Alle kinderen zijn die dag om 12.00 u vrij 
12 december inloop Centrum Jeugd en Gezin 
19  december    Kerstviering 
  Leerlingen 12.15 uit! 

17.30 inloop eten brengen en Kerstkoor zingt, start diner 17.45. 
  Vanaf 18.45 inloop ouders  glühwein/thee & koekjes/chocolaatjes staan klaar. 
  19.00 einde kerstdiner 
20 december  Leerlingen groep 3 t/m 8 om 12 uur vrij, daarna start de kerstvakantie t/m 5 januari. 
 

 

 



 
 

 



 


