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Beste ouders/verzorgers,

Het schooljaar 2022-2023 is nu echt van start
gegaan. De eerste schooldag was het een
gezellige start. Wat fijn om al die positieve
energie weer in de school te hebben en
iedereen te mogen verwelkomen.
Ondertussen zijn al weer bijna 3 weken
onderweg en lijken we weer gewend aan het
schoolse leven.

We gaan er een mooi jaar van maken met
elkaar!

Welkom
In en kort na de zomervakantie was het feest
voor James, Esra, Milan, Hailey en Elise. Zij zijn
4 jaar geworden en inmiddels in groep 1
gestart.
We wensen ze een heel fijne tijd op de
Regenboog!

Personeel
De kinderen in de klas weten het ondertussen
al, maar nu mag het ook officieel in de
nieuwsbrief: juf Jolien is in verwachting van

haar eerste kindje. Juf Marleen heeft na de
vakantie nog 2 weken geholpen met het
opstarten van groep 8, maar mag nu heerlijk
gaan genieten van haar zwangerschapsverlof.

Absentie melden via de app
Met de komst van Parro, kunt u tegenwoordig
heel gemakkelijk uw kind afmelden bij uw
leerkracht.

Binnenkort komt er een digitaal
aanvraagformulier voor bijzonder verlof in de
Parro app. Deze ontbreekt momenteel nog.
Aanvragen kunt u tot die tijd richten aan
directie@regenboogwbd.nl

Schoolgids
De schoolgids is vernieuwd en te vinden op
onze website. Hierin staat veel praktische
informatie over onze school. Neem gerust een
kijkje!

Activiteiten
Afgelopen donderdag deden wij mee met
ANWB Streetwise. Onder leiding van ervaren
instructeurs vonden er voor elke groep
activiteiten plaats. De kinderen leerden hierbij
veilig om te gaan met en in het verkeer.
Via de Parro app heeft u hier uitgebreide
informatie over gekregen en zijn bij
verschillende groepen foto’s geplaatst.

Privacy voorkeuren
Elk jaar vragen wij de ouders aan het begin
van het schooljaar om via het Ouderportaal
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van ParnasSys de persoonlijke gegevens van
de leerlingen te controleren en indien nodig
aan te passen.
Dit jaar zullen we nog meer gebruik maken
van de mogelijkheden binnen ParnasSys en
zullen in plaats van de schoolapp met Parro
gaan werken. Hiervoor synchroniseren wij de
privacyvoorkeuren die in onze
leerlingenadministratie staan met de tekst van
het inschrijfformulier.
Wilt u de privacyvoorkeuren controleren en
waar nodig aanpassingen doorgeven? Alvast
dank.

Luizen
Helaas zijn veel groepen getroffen door
hoofdluis. Wij willen jullie vragen hier extra
alert op te zijn en thuis goed te controleren
en/of behandelen. Hopelijk zijn we snel weer
“luisvrij”.
Wanneer u hoofdluis constateert bij uw
zoon/dochter, hoort de leerkracht dit heel
graag.

Luizenpluis
Welke ouders willen ons helpen om na iedere
vakantie de leerlingen te controleren op
hoofdluis? Graag even aanmelden bij de eigen
leerkracht. Alvast bedankt!

Nieuwe fietsenstalling
Wauw! Wat is er in de eerste week van de
zomervakantie hard gewerkt aan onze nieuwe
fietsenstalling. Na jarenlange inzet van Dave
Blom (oud oc-lid) is het nu dan toch echt
werkelijkheid geworden. Het ziet er prachtig
uit! Via deze weg bedanken wij Dave nogmaals
voor zijn tomeloze inzet en aanhoudendheid
en uiteraard ook de Gemeente Wijk bij
Duurstede voor de realisatie.

Wij zijn meer dan trots!

Week tegen pesten
Van 26-30 september is de week tegen pesten
met dit jaar als thema: “GRAPJE! Moet kunnen

toch?”
Iedere klas besteed aan de hand van de
Kanjerlessen hier extra aandacht aan in de
groep.

Kinderen van Basisschool de Regenboog
Wecyclen elektrische apparaten!
School doet de overtreffende trap van recyclen
Dit jaar doen de kinderen van basisscholen de
Regenboog mee met de jaarlijkse
inzamelingsactie van Wecycle voor kleine
elektrische apparaten. Hiervoor gaan ze
'Wecyclen', dat is meer dan recyclen. Vóórdat
de apparaten worden ingezameld, kijken
kinderen samen met hun ouders of de
apparaten nog een tweede leven kunnen
krijgen. Lukt dat niet, dan kunnen ze
ingeleverd worden in de speciale bakken op
school. Er staat een bak bij de onderbouwhal
en eentje bij het podium. Door het Wecyclen
van apparaten staat de school een leuke
beloning én een mooi certificaat te wachten!

Schoolfruit!
Deze week waren het tomaten, peren en
watermeloenen.
We zijn
benieuwd wat
we komende
maanden nog
meer mogen
proeven.
Geeft u zelf ook
groente en fruit mee naar school op de
overige dagen?

Van de Oudercommissie
Beste ouders/verzorgers,
Allereerst welkom in het nieuwe schooljaar,
via dit stukje vertellen wij een beetje wat we
als OC afgelopen ‘corona’ jaar hebben kunnen
doen en wat er op de planning staat voor
aanstaand schooljaar.

Schooljaar 2021/2022:
Helaas zijn er door corona weer een aantal
activiteiten komen te vervallen of hebben in
aangepaste vorm plaatsgevonden.
Sinterklaas-, kerst-, paasviering en het
meesters- & juffenfeest zijn in aangepaste
vorm gelukkig wel doorgegaan.
Door het vervallen van schoolreisje in



2020/2021 hebben er vorig jaar 2
schoolreisjes plaatsgevonden, ook groep 8
mocht een keer extra mee én zij gingen op
kamp.

Gelukkig hield corona zich de 2e helft van het
schooljaar rustig en konden we weer normaal
het paasfeest vieren.

Ook de avond4daagse was een daverend
succes, wij waren de grootste meelopende
school van heel Wijk doordat de OC-leden van
de Regenboog dit nog wilden organiseren
waar de meeste scholen daarmee gestopt zijn.

Schooljaar 2022/2023
We hopen natuurlijk dat alle activiteiten ook
dit schooljaar weer gewoon door kunnen
gaan. Mocht u het leuk vinden om te helpen
met activiteiten op school kunt u dit aangeven
bij 1 van de OC leden, extra handjes zijn altijd
fijn. Uiteraard zal er dit jaar weer een
schoolreisje en kleuterfeest zijn, ook vieren we
weer als vanouds Sinterklaas en Kerst!!
De kinderen van groep 8 gaan op kamp.

Bezetting
Aan het eind van vorig schooljaar zijn er veel
OC leden gestopt daar hun kinderen school
verlieten. Nieuw bij ons dit jaar zijn Bianca
Oudshoorn, Lisette Merkenhof, Suzanne v/d
Weert, Nadine Donker en Wendy de Leeuw.
Welkom!
Tegen het eind van het schooljaar zullen wij,
indien nodig, nog een oproep plaatsen voor
nieuwe leden. Dus lijkt het je leuk, houd de
oproep in de gaten!

Hartelijke groet,
Ramona Stegmeijer – Voorzitter
Oudercommissie
Jacqueline Lelijveld – Vice-voorzitter
Oudercommissie

Van de Medezeggenschapsraad
De MR heeft tijdens de eerste vergadering van
dit schooljaar o.a. instemming verleend voor
de Schoolgids van 2022 - 2023.
In de Schoolgids staat veel belangrijke
informatie. Leuk en zinvol om er eens
doorheen te bladeren!
In de bijlage van dit Regenboognieuws vindt u
het jaarverslag 2021 - 2022 van de MR.
Wilt u iets kwijt of heeft u iets te vragen aan
de MR? Stuur dan een mail naar
mr@regenboogwbd.nl

Kanjerwijsheid van de maand
De eerste schoolweken worden ook wel de
gouden weken genoemd. Hierin wordt er extra
stilgestaan bij de groepsvorming binnen de
groepen. Er voor elkaar zijn, naar elkaar
luisteren, elkaar helpen en elkaar respecteren
staan hierbij centraal.
Zoals aangekondigd in het laatste
Regenboognieuws, starten we dit jaar met
Kanjerlessen waarbij de ouders worden
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.
In het tweede halfjaar (vanaf februari)
ontvangt u een planning van de leerkrachten
en kunt u zichzelf intekenen om een les bij te
wonen.
Wij hopen u allen te mogen ontmoeten tijdens
de lessen.

Hulp gevraagd (boeken kaften)
We zijn op zoek naar enkele ouders die handig
zijn in het kaften van boeken (met plastic
plakfolie) en ons daarbij gedurende het
schooljaar willen helpen. Wie o wie helpt ons
een handje?
Medio september komt er weer een nieuwe
lading leesboeken. De boeken en de folie
zullen dan klaar staan om te kaften. Dit mag
op school maar u mag het kaften ook thuis
doen.
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U kunt zich melden bij juf Rianne
(directie@regenboogwbd.nl) of meester
Jeroen (jmarchal@regenboogwbd.nl)
Alvast bedankt!

Belangrijke data
8 sept. Streetwise gr. 1 t/m 8
19-21 sept. Kamp groep 8
19 sept. Groep 1 en 2 vrij
26-30 sept. Week tegen het pesten
28 sept. Kinderpostzegelactie

groepen 7 en 8

4 okt. Info-avond groep 1 t/m 4
Start kinderboekenweek

5 okt. Studiedag Oorsprong,
kinderen zijn vrij

6 okt. Info-avond groep 5 t/m 8
10 okt. MR-vergadering
11 okt. GMR-vergadering
14 okt. Voorleeswedstrijd gr. 7/8
24-28 okt. Herfstvakantie
31 okt OC-vergadering

Jarigen september
1 Jasper groep 5
3 Thomas groep 3
5 Fenna groep 7
8 Noah groep 1
11 Evi groep 4

Yazaiah groep 3
12 Karas groep 5
13 Lily groep 6
15 Sterre groep 6

Jula groep 7
17 Bas groep 2
24 Liz groep 4

Rayan groep 8a
Fay groep 4
Floor groep 8b

25 Lily Rose groep 3
26 Kyara groep 7
27 Thomas groep 7

28 Janna groep 8b
29 Deik groep 8a
30 Lieke groep 3

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,
Het team van De Regenboog


