
Regenboognieuws
juli 2022

Dukdalf 28, 3961 LA, Wijk bij Duurstede
Telefoon: 0343-575793

E-mail: info@regenboogwbd.nl
Website: www.regenboogwbd.nl

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is alweer bijna vakantie: wéér een
schooljaar voorbij! De tijd is voorbij gevlogen,
er is veel geleerd, lol gemaakt en heel veel
werk verzet.
Het was een bijzonder jaar, waarin ‘Corona’
bijna een verboden woord werd… Door de
quarantaineregels hebben veel groepen wel
een keer thuis gezeten. Thuisschool was dan
weer een feit. En wat heeft iedereen dat goed
gedaan!

Even een terugblik…
Tussen al coronaperikelen door zijn we op
zoek gegaan naar een nieuwe rekenmethode
en een nieuwe methode voor Engels. Dat is
altijd een hele zoektocht. Welke methode is
nou de beste, fijnste, handigste voor ónze
school? Maar het is voor beide gelukt! Voor
rekenen kwamen dozen nieuwe materialen
binnen van ‘Getal & Ruimte Junior’: een
rekenmethode die 1 rekendoel per week
centraal stelt en helemaal volgens de
moderne standaarden en uitgangspunten
werkt.
De groepen 3 t/m 7 starten met de nieuwe
rekenmethode, groep 8 zal nog een jaartje de
oude methode gebruiken.
Voor Engels is de keuze nog niet helemaal
gemaakt, dit doen we in het nieuwe
schooljaar.  Daarnaast zijn we dit schooljaar
gestart met de instructiemethode ‘EDI 3.0’
(expliciete directe instructie). Volgend jaar
gaan we ons hier nog verder in verdiepen. Dan
zijn ook natuur/techniek, geschiedenis en
methodisch schrijven aan de beurt om onder

de loep te nemen, dus we blijven vernieuwen
en ontwikkelen.

Halverwege het schooljaar is juf Rianne
gepromoveerd tot directeur van De
Regenboog. Er is in de praktijk weinig
veranderd, maar iedereen is erg blij en
tevreden!

U ziet regelmatig stagiaires in onze school.
Deze komen hoofdzakelijk van de Marnix
Academie. Zij worden begeleid door hun
mentoren en onze ICO (Interne Coördinator
Opleidingen): juf Aagje. Dit schooljaar was het
tijd voor de hercertificering als stageschool.
Ook dit is succesvol afgerond: de komende
jaren mogen we nóg meer meesters- en
juffen-in-spé enthousiasmeren en
mede-opleiden!

Ondertussen werden er ook mooie lessen
voorbereid, mochten de kinderen meedoen
met verschillende clinics, hebben we ons
ingezet voor NLDoet, zijn alle feesten weer
groots gevierd en hebben we heel veel plezier
gehad samen; bijna teveel om op te noemen!

We kijken met veel trots terug op dit
schooljaar en kijken al uit naar het volgende!

In deze het laatste Regenboognieuws van dit
schooljaar brengen we graag nog een paar
zaken onder de aandacht.

Veel leesplezier,

Het team van De Regenboog



Activiteiten
Vanaf 7 september start de nieuwe periode
van de naschoolse weerbaarheidstrainingen
Rots & Water in Wijk bij Duurstede voor
kinderen uit groep 4 t/m 8 van het
basisonderwijs.
Rots & Water trainingen na schooltijd

Voor wie : Voor kinderen uit groep 4
t/m 6 van het basisonderwijs

Periode : 7 sept.  t/m 16 nov.
Dag : woensdag
Tijd : 14.30 tot 15.30
Aantal lessen : 10
Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk

4 september 2022

Voor wie : Voor kinderen uit groep 7 &
8 van het basisonderwijs

Periode : 7 sept. t/m 30 nov.
Dag : woensdag
Tijd : 15.30 tot 16.30
Aantal lessen : 12
Inschrijven : inschrijven kan tot uiterlijk

4 september 2022

Waar : Gymzaal Sportpark
Mariënhoeve in
Wijk bij Duurstede

Kosten : € 25,- per deelnemer
woonachtig in de gemeente
Wijk bij Duurstede

Inschrijven of meer weten over Rots &
Water?
https://www.stichtingwijksport.nl/project/wee
rbaarheidstraining/

Spellen voor Oekraïense kinderen
geschreven door:  Jayden & Livia,  groep 7B

‘Hallo, wij hebben een tijdje geleden geld

opgehaald voor Oekraïne.

We hebben van dat geld

verschillende spellen

gekocht, voor kinderen

die gevlucht zijn uit

Oekraïne. Op donderdag

9 juni hebben we de

spellen (gekocht bij de

Calypso Speelgoedshop) als verrassing naar de

basisschool De Windroos gebracht en ze aan

kinderen uit Oekraïne gegeven. Omdat onze klas

het meeste geld

had opgehaald

mochten wij het

geven. In

Oekraïne mogen

kinderen

cadeautjes pas

uitpakken als de

gasten weg zijn.

Daarom vonden ze het spannend om de cadeautjes

uit te pakken. Maar ze vonden het ook leuk. Wij

vonden het heel leuk om te zien dat zij blij waren

met de cadeautjes, we kregen zelf een hele mooie,

zelfgemaakte slinger als bedankje!’

Schoolfruit

Wij zijn ingeloot! Volgend schooljaar krijgen

we daarom Schoolfruit: een aantal keer per

week krijgen we op school lekker fris en

gezond groente en fruit. Zo kunnen we gezellig

samen gezonde tussendoortjes eten en

kennismaken met veel verschillende soorten

groenten en fruit. U hoort er volgend

schooljaar vast meer over!

www.schoolfruit.nl

Boekcadeau voor groep 0/1/2

Deze week krijgen de kinderen van de

onderbouw het prentenboek “Ik zou wel een

kindje lusten” cadeau van school.

“Geef een boek cadeau” bestaat 5 jaar.

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau

heeft als missie om alle kinderen in Nederland

en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de

mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als

ieder kind een eigen verzameling met de

mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft

https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/
https://www.stichtingwijksport.nl/project/weerbaarheidstraining/
http://www.schoolfruit.nl


staan met als resultaat dat boeken een vaste

plaats krijgen in zijn of haar leven.

Wij wensen u en uw kind veel voorleesplezier

toe!

Creatieve helden
Kunst Centraal bestaat dit jaar 20 jaar en geeft
alle kinderen in de provincie Utrecht een
doe-boek cadeau. Kunst Centraal is de
organisatie voor cultuureducatie in de
provincie Utrecht. Alle groepen op onze school
krijgen jaarlijks een project vanuit Kunst
Centraal op het gebied van drama, muziek,
dans en of beeldend.

Van de Oudercommissie
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om
zaken aan te schaffen die niet door de
overheid worden betaald. Daarnaast worden
ook andere activiteiten van deze bijdrage
betaald, zoals het sinterklaasfeest, kerstfeest,
kleuterfeest en het schoolreisje.
Alle leerlingen mogen altijd meedoen met alle
extra activiteiten die de school organiseert,
ook als hun ouders niet betalen. In de
bijgevoegde brief leest u meer over de
verhoging van de ouderbijdrage.

De bedragen er zien er nu als volgt uit:
Per kind € 50,--
Kinderen geplaatst na 1 januari   € 35,--
Kinderen geplaatst na Pasen € 27,50

In november ontvangt u een verzoek van
wis-collect om te betalen.

Afscheid OuderComissie-leden
Helaas hebben we afscheid moeten nemen
van 6 OC-leden dit jaar. Langs deze weg willen
wij hen nogmaals ontzettend bedanken voor
alle jaren actieve betrokkenheid bij alles wat
er op school is georganiseerd.

Waar er afscheid genomen wordt, openen er
nieuwe deuren voor anderen.

Daarom heten wij 5 nieuwe oc-leden van
harte welkom. Wij hopen dat jullie met heel
veel plezier jullie intrede maken in de OC!

Wij wensen jullie allen een heel fijne en
zonnige zomervakantie toe!

Het team van OC

Van de Medezeggenschapsraad
Wij hebben 23 juni onze laatste vergadering
gehad. Daarin hebben we de de NPO gelden
(extra budget vanuit de overheid om
Corona-achterstanden weg te werken) en het
formatieplan goedgekeurd.
Namens de MR wensen wij jullie een fijne
zomervakantie toe!

Van de leerlingenraad
Geschreven door: Janna van Lavieren uit groep
7b
‘Wij hebben bij de leerlingenraad veel dingen
gedaan zoals: Kijken hoe het ging met de feesten.
Dus of er tips en tops zijn.
De groepen die mee doen aan de leerlingenraad
hebben ook een doos in de klas staan. En daar
doen de kinderen die iets te melden hebben aan
de leerlingenraad een briefje in en dat bespreken
we dan.
We bespreken ook dingen waarvan je zelf denkt:
‘dit wil ik even kwijt’.
We hebben 5 keer per jaar leerlingenraad. Alleen
soms kan het niet door gaan.
En de verkiezingen zijn aan het begin van het jaar.
Dan moet je een soort van minitoespraakje
houden. Als iedereen is geweest dan gaan we
stemmen dan heb je een briefje en dan mag je daar
twee namen op schrijven.
Dan doen we dat in een doos en dan gaat de
meester/juf streepjes op het bord zetten.
Wie de meeste streepjes heeft mag in de
leerlingenraad. (Zo deden wij het in groep 7b)
Er zitten wel twee leerlingen van elke groep in de
leerlingenraad.
De groepen 5, 6, 7 en 8 doen mee aan de
leerlingenraad.
En we bespreken ook dingen in de klas zoals: als je
dingen wilt veranderen.
Dat doen we zo’n beetje in de leerlingenraad.’



Oude rekenboeken
We starten komend schooljaar in de groepen 3
t/m 7 met een nieuwe rekenmethode,
waardoor de oude methodeboeken over zijn.
Wilt u (een) boek(en) voor thuis, dan kunt u
deze woensdagmiddag 6 juli tussen 12.15 en
12.30 uur in de hal ophalen.

Belangrijke data
2022

1 juli musical groep 8 voor opa’s
en oma’s

4 juli musical groep 8
8 juli start zomervakantie om

12.00 uur
9 juli - 21 aug zomervakantie
22 aug start nieuwe schooljaar!
5 okt studiedag
8 nov studiemiddag vanaf 12 u

2023
30 jan studiedag
24 mrt studiemiddag vanaf 12 u
13 apr studiedag
17 mei studiedag groep 1/2

Jarigen juli + augustus
2 Jaimy 2
7 Liva 3
8 Sepp 3
9 Fabian 6

Lisa 8
11 Dean 8

Yesper 5
12 Vince 1

Sem 7a
15 Tygo 5
18 Sam 2
19 T’ika Sol 7a
20 Guus 8
24 Fleur 2

Kate 3
27         Lucca 2
29 Levi 1

30 Puk 8

3 juf Inge

5 Danique 7A

6 Indi 7B

7 Jesse 7B

8 Vajèn 2

8 Mason 2

9 Duke 1

11 Skip 3

12 Skye 1

15 Koen 5

16 Dito 7B

juf Liane

20 Jaylie 5

20 Mees 8

20 Shania 7A

20 Olivier 2

21 Roel 6

21 Luca 5

22 Saar 4

23 Thomas 8

24 juf Jolien

26 Faylinn 6

28 Lynn 6

29 juf Iris

30 Lente 7A

30 Sem 4

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Vakantietip:

Kom je spelen in de
Natuurspeelweide?

Wist je dat….
… de Natuurspeelweide gratis toegankelijk is?
… er genoeg te doen is om je te vermaken? Zo zijn er
o.a. een zandbak (waar je bij goed weer met water kunt
spelen), een glijbaan, een muizenbos en een wip.
… je er lekker een potje kunt voetballen?
… je natuurlijk alle dieren kunt bezoeken?
… er volop kopjes koffie, glaasjes limonade en ijsjes te
bestellen zijn?
… de bewoners van Abrona het superleuk vinden om
gasten te ontvangen?

Zien we je snel?



Fijne vakantie!
Het nieuwe schooljaar starten we met een
gezellig welkom. Maandag 22 augustus staan
de deuren van De Regenboog weer wagenwijd
open!
Op het plein zorgen wij voor een gezellig
ontvangst en kunnen alle ouders onder het
genot van een kopje koffie of thee
vakantieverhalen uitwisselen.

Tot dan,

Hartelijke groeten,

Het team van De Regenboog


