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Beste ouders/verzorgers, 
 
Het lentezonnetje straalt weer heerlijk!  
In dit Regenboognieuws blikken we terug op 
leuke activiteiten en kijken we vooruit naar 
nog meer mooie belevenissen. Zo staan er 
vanwege het jubileumjaar nóg een schoolreis 
en kleuterfeest op de planning.  
Maar eerst genieten van een welverdiende 
vakantie! Tot maandag 9 mei.  
 

 
 
 
Welkom 
In de maand mei wordt de instroomgroep 
weer een beetje groter. Vive, Leiyano, Bram 
en Lux worden in deze maand vier jaar en 
krijgen een stoeltje in de kring. Vanwege een 
verhuizing starten na de meivakantie Vince 
(groep 1), Jaylie (groep 5) en Marley (groep 
7b) bij ons op school. We wensen ze allemaal 
een fijne Regenboogtijd.  
 

Personeel 
Met blijdschap kunnen wij u vertellen dat juf 
Marleen in verwachting is van haar derde 
kindje. In oktober wordt dit mooie wondertje 
verwacht.  
Er heeft een personele wisseling 
plaatsgevonden in groep 8. In goed overleg 
heeft meester Dik besloten om terug te keren 
naar basisschool De Uilenburcht. Hij is tot de 
zomervakantie op dinsdagochtend nog 
aanwezig bij ons op school voor 
ondersteunende taken en invalwerk. Wij 
wensen hem veel succes en plezier! De 
bezetting van groep 8 hebben we intern 
kunnen oplossen.  
 
Activiteiten 
Maandag 11 april hebben de kinderen uit 
groep 8 meegedaan aan het EHBO examen. 
Alle leerlingen zijn hiervoor geslaagd.  
Van harte gefeliciteerd! 

 
Ook werd het 
praktijkexamen verkeer 
afgenomen in de groepen 7 
en 8. Ook hiervoor is 
iedereen geslaagd. Knap 
gedaan! Jullie kunnen veilig zelfstandig 
deelnemen aan het verkeer. Gefeliciteerd! 
 
Op woensdag 21 april en donderdag 22 april 
was het muisstil in groep 8. Zij deden namelijk 
mee aan de eindcito. Wij zijn supertrots op 
hen!  
 



Inzamelingsactie voor Oekraïne 
In verschillende groepen is er hard gewerkt 
om geld in te zamelen voor Oekraïne. In totaal 
is er 218 euro opgehaald! Een prachtig bedrag 
dat zeker goed terecht gaat komen.  
 
Paasviering 
Vorige week (Witte) Donderdag was het 
éindelijk zover: we vierden Pasen met een 
gezamenlijke Paasviering in de hal. Met 
verschillende liederen, een oud een een nieuw 
verhaal, gedichten, dans en een toneelstuk 
kreeg iedereen een fijn lentegevoel. De OC 
had voor een heerlijke en mooi aangeklede 
lunch gezorgd, bedankt! Ook dank aan de 
sponsors: AH De Horden voor het brood, 
Lucassen&Zn voor het heerlijke fruit en 
Boerderij Bartiméus voor de verse eieren. 
Het was een hele gezellige en feestelijke dag, 
waarvan u foto’s kunt  vinden in de app.  
 
Schoolreis 
Donderdag 19 mei is het weer zover!! Met 
blije gezichten, gevulde rugzakjes met lekkers 
en heel veel zin gaan wij op schoolreisje!  
Groep 3 en 4 gaan naar de Julianatoren en 
groep 5 t/m 8 gaan naar Hellendoorn. 
Iedereen neemt zelf eten voor de lunch en 
voldoende drinken mee. Iets lekkers voor in 
de bus of in het park mag natuurlijk ook. Dit 
hoeven geen kilozakken snoep te zijn!  
Denkt u aan een reispilletje/bandje, mocht dit 
nodig zijn? 
De leerlingen doen ‘s ochtends allemaal een 
paars Regenboogshirt aan, zo is iedereen goed 
te herkennen in het park. Deze worden na 
afloop weer verzameld en centraal gewassen, 
zo blijven ze allemaal dezelfde kleur paars.  
De groepen 5 t/m 8 mogen wat geld 
meenemen (richtlijn €7,50). 
Groep 3 en 4 komen terug rond 17.00 uur en 
groep 5 t/m 8 rond 17.30 uur. Via de 
Regenboogapp zullen wij een seintje geven 
wanneer wij bijna in Wijk aankomen.  
Wij wensen alle kinderen een fantastische dag 
toe!  
 
Kleuterfeest 
Als de groepen 3 t/m 8 op schoolreis gaan, 
hebben de kinderen van de kleutergroepen 
het rijk alleen! Zij zullen een groot feest vieren 
op school. Het thema van dit feest is ‘Cowboys 

en Indianen’. De desbetreffende kinderen en 
ouders hebben inmiddels al informatie 
gekregen over deze feestdag. 
 
Kledingbeurs 
Op zaterdag 2 april is onze school met veel 
enthousiasme omgebouwd tot een prachtige 
plek om tweedehands kinderkleding te kopen 
en verkopen. In totaal is er 750 euro 
opgehaald voor de school. We gaan hier mooi 
buitenspeelmateriaal voor aanschaffen. Ook 
pleegzorg was erg dankbaar voor de donaties 
die zijn gedaan qua kleding en speelgoed. 

We kijken terug op een mooie dag! We willen 
alle betrokken ouders en helpende handen 
enorm bedanken.  
Schrijf de volgende kinderkledingbeurs alvast 
in uw agenda: zaterdag 8 oktober 2022. Want 
dan kan er opnieuw flink geshopt worden.  
 
Van de Oudercommissie 
In de afgelopen maand hebben we als 
Oudercommissie weer op verschillende 
momenten ons steentje bij kunnen dragen. 
Tijdens het juffen- en meesters feest hebben 
we gezorgd voor het uitdelen van 
snoepjes/groenten/fruit en drinken. Het was 
een geslaagde dag!  
Ook hebben we geholpen bij de lunch van de 
Paasviering. Het was een groot succes!  Op 
naar de Avond4daagse. Wij hebben er zin in!  
Woensdag 15 juni a.s. is er voor iedereen een 
kleedjesmarkt op school tussen 12.15 uur -



14.00 uur. Mocht je dus leuke dingen hebben 
om te verkopen, dan kan jij jouw kleedje 
neerleggen en die spulletjes verkopen. 
Uiteraard is de opbrengst geheel voor jezelf. 
Deze dag zal groep 8 de koek en zopie & 
verschillende spelletjes organiseren. Het 
opgehaalde bedrag wordt gebruikt voor het 
eindfeest. 
Na de meivakantie ontvangen jullie hierover 
meer informatie.  
 
Van de Medezeggenschapsraad 
De vacature voor de nieuwe directie is 
afgerond. De MR-oudergeleding is hierbij ook 
betrokken en heeft daarmee ook een stem en 
invloed gehad.  
 
Voorlichtingsbijeenkomst Marnix PABO 
werken in het basisonderwijs 
Vanuit de Marnix PABO wordt er op dinsdag 
19 mei vanaf 20.00 uur een 
voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor 
wie geïnteresseerd is in een overstap naar het 
onderwijs. Deze bijeenkomst vindt plaats op 
basisschool de Zonheuvel, Burgemeesterspark 
29 in Driebergen-Rijsenburg. 
 
Deze avond wordt georganiseerd, omdat 
bleek dat er op verschillende scholen binnen 
onze stichting vanuit ouders en andere 
contacten interesse was/is voor een eventuele 
overstap naar het onderwijs. 
 
Vanuit de Marnix PABO zal een medewerker 
op deze avond aanwezig zijn en enthousiast 
uitleg geven over alle mogelijkheden en 
trajecten (deeltijd en zij-instroom) op maat.   
 
Bij deze een oproep aan ieder die graag naar 
een voorlichtingsavond zou willen komen, wie 
weet kent u iemand die geïnteresseerd is? 
 
Men kan zich aanmelden bij Carine 
Sprokkereef (Bovenschools 
Opleidingscoördinator): 
carine@dezonheuvel.nl 
 
Voor vragen kan je uiteraard ook altijd bij juf 
Rianne terecht.  
Kanjerwijsheid van de maand 
In de klassen maken wij de Kanjerregels 
duidelijk aan de hand van petten. We 

vertellen verhalen, spelen situaties na en 
reflecteren op ons en elkaars gedrag.  
Hierbij een snelcursus: Waar staan de petten 
ook al weer voor? 
 
‘Je kunt een Kanjer zijn op verschillende 
manieren. Je kunt jezelf zijn in combinatie met 
de zwarte pet. Dan reageer je op een stoere 
manier. Je vertoont leiderschapsgedrag. Je 
kunt je grenzen aangeven. Je durft plannetjes 
te maken en bent ondernemend. Zolang naast 
de zwarte pet ook de witte pet van het 
vertrouwen aanwezig is, zullen deze kinderen 
zich op  een hele positieve en krachtige wijze 
gedragen. 
 
Je kunt ook een Kanjer zijn in combinatie met 
de rode pet. Dan ben je vol levenslust. Je hebt 
een goed gevoel voor humor. Je bent 
optimistisch en je verstaat de kunst van het 
relativeren. Zolang naast de rode pet ook de 
witte pet van het vertrouwen aanwezig is, 
zullen deze kinderen op een hele positieve en 
opgewekte manier weten te reageren. 
 
Je kunt ook een Kanjer zijn in combinatie met 
een gele pet. Dan ben je vriendelijk, 
bescheiden en aardig. Zolang naast de gele 
pet ook de witte pet van het vertrouwen 
aanwezig is, zullen deze kinderen op een hele 
positieve en rustige manier weten te reageren. 

 

Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op 
basis van wederzijds respect zijn deze 
verschillen tussen mensen goed en waardevol. 
Wanneer je zo handelt noemen we dat binnen 
de Kanjertraining dat je een drager bent van 
de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf 
te vertrouwen en durft ook anderen te 
vertrouwen. Kortom: je bent een Kanjer!’ 
Belangrijke data 
23 mei   GMR-vergadering 

mailto:carine@dezonheuvel.nl


19 mei  schoolreis groep 3 t/m 8 en  
   kleuterfeest  
26 mei   Hemelvaartsdag 
31 mei   MR-vergadering 
 
2 juni  presentatiemiddag groep 8 
6 juni  2e Pinksterdag 
7 t/m 10 juni Avond4daagse 
17 juni  presentatiemiddag groepen 7 
21 juni  studiemiddag 
23 juni   MR-vergadering  
27 juni  GMR-vergadering 
29 juni   rapport 
30 juni  wisselmiddag 
 
1 juli  musical groep 8 voor opa’s  
  en oma’s 
4 juli  musical groep 8 
8 juli  start zomervakantie om  
  12.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jarigen MEI                                 
2 mei    Lotte             3 

4 mei   Noa    4 

6 mei   Dahné          8 

7 mei  Joost             2 

9 mei   Eva      1 

10 mei  Stan              3 

11 mei  Juf Angela 

14 mei          Mohraeeil   8 

14                    Feline           6 

14   Meester Jeroen 

16 mei             Femke         7B 

17 mei             Tyas    6 

17                    Bjorn            8 

17                    Steyn            8 

17  Juf Rianne 

18 mei        Michelle      3 

19 mei             Milan            8 

20 mei             Joas    2 

22 mei             Juul     2 

24 mei             Stef    1 

28 mei             Bente           8 

31 mei             Mara             3 

31                    Diego            7B 

 
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!!!! 

 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Het team van De Regenboog 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


