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Beste ouders/verzorgers,

Het laatste zuchtje COVID waait nog door de
school, maar gelukkig is de ergste wervelstorm
gaan liggen. Het zonnetje schijnt, de zandbak
is gevuld met nieuw zand en het voetbalveld
wordt weer veelvuldig gebruikt.

Geld inzamelen voor Oekraïne
Hoe gelukkig en onbezorgd de kinderen hier
spelen, zo groot is het contrast met wat er in
de wereld gebeurt. We merken dat kinderen
dit bezighoudt, ze stellen vragen en willen ook
graag hun steentje  bijdragen.
In een aantal klassen zijn al spontaan acties
ontstaan om geld in te zamelen voor Oekraïne.
In de maand april wordt er door de gehele
school geld ingezameld. We gaan onderzoeken
of we hier een lokaal initiatief voor de
vluchtelingen mee kunnen financieren en
anders gaat het naar giro 555.
Elke klas bedenkt zelf een actie in
samenspraak met de kinderen, zo hopen wij
ook ons steentje te kunnen bijdragen aan dit
verschrikkelijke leed.

Personeel
BHV
Alle BHV-ers op school zijn weer bijgeschoold.
Het was een interessante en goede
bijscholing. Fijn dat dit weer kan!

Ook hebben we de evacuatie op school
geoefend. Binnen 4 minuten was de school
ontruimd en alles gecontroleerd.

BEZETTING
Juf Inge start vrijdag 25 april weer in groep 5,
haar ouderschapsverlof zit erop. Net als juf
Tamara, zij is vanaf volgende week weer te
vinden in groep 3.
Juf Jenkse blijft nog in de school aanwezig en
gaat ondersteunende taken verrichten.

Activiteiten
VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op dinsdag 29 maart maken de kinderen van
de groepen 7 het theoretisch verkeersexamen.
Op school en ook thuis is er hard geoefend en
we hebben dan ook al het vertrouwen in de
kinderen. Veel succes alvast!



PRAKTIJKEXAMEN VERKEER GROEPEN 7 EN 8
Op woensdag 13 april doen de kinderen uit
groep 7 en 8 mee aan het praktijkexamen
verkeer. Succes allemaal!

KANGOEROEWEDSTRIJD 2022
Het was weer zover: de jaarlijkse
reken-/wiskundewedstrijd W4 Kangoeroe!
De kangoeroewedstrijd is een landelijke
wedstrijd waarin je vierentwintig vraagstukken
moet oplossen. Daarvoor moet je creatief
omgaan met kennis van wiskunde, logica en
getallen. Je kunt steeds kiezen uit vijf
antwoordmogelijkheden en de opgaven
worden gaandeweg steeds moeilijker.
Dinsdag 22 maart hebben diverse kinderen uit
groep 4 t/m 8 hier aan meegedaan. De
hersenen werden flink gekraakt!

BOEKCADEAU
“Geef een boek cadeau” bestaat dit jaar 5 jaar.
Zij vinden dit een schitterende gelegenheid
om met een bijzonder boek te komen. De
campagne “Geef een boek cadeau” heeft als
missie om alle kinderen in Nederland en
Vlaanderen te laten opgroeien tussen de
mooiste boeken.
Het jeugdboek van 2022 is “Het Achterhuis
van Anne Frank”.
De kinderen van de groepen 7 en 8 krijgen dit
boek van de plaatselijke boekhandel en de
school aangeboden. Voor veel leesplezier
maar ook om met elkaar te kunnen praten
over het boek en de tijd van oorlog.

EHBO EXAMEN IN GROEP 8
Inmiddels hebben de leerlingen in groep 8 al
heel wat EHBO-lessen gehad en veel geleerd.
Op maandag 11 april a.s. wordt er bij alle
kinderen een examen afgenomen. Via deze
weg wensen wij de toppers van groep 8 alvast
heeeeeeel veel succes!!!

PASEN
Donderdag 14 april vieren wij het Paasfeest op
de Regenboog. We starten die ochtend met
alle kinderen in de hal met een mooie viering
van Trefwoord. ‘s Middags krijgen de kinderen
in hun eigen klas een Paaslunch aangeboden
van de oudercommissie. Hiervoor hebben de
kinderen een bord, beker en bestek (voorzien

van hun naam) nodig, wilt u dit meegeven?
Alle kinderen nemen die dag wel hun eigen
tussendoortje mee.
We maken er een feestelijke dag van!

EIGENWIJKSE SPEELTUIN
In de Eigenwijkse speeltuin wordt er een
natuurspeel- en educatieplek in de
appelboomgaard gerealiseerd. Er is een
werkgroep opgesteld met leerlingen van
verschillende scholen om mee te denken en
praten. ‘Natuurlijk heel leuk!’ begeleidt en
coördineert dit proces. Vanuit onze school zijn
er een drietal leerlingen geselecteerd om mee
te denken over de invulling van deze plek, zij
nemen de ideeën van de klas mee terug naar
de werkgroep.

In de appelboomgaard naast de skatebaan in
het EigenWijkse Speelpark hebben zij
rondgelopen en gekeken naar welke dieren
hier al leven. We willen van deze leuke speelse
plek ook een natuureducatieve plek maken
waar natuurlessen en natuuractiviteiten
kunnen plaatsvinden. In de bovenbouwklassen
worden ideeën uitgewerkt over hoe deze
dieren een veilige woonplek kunnen krijgen en
hoe we kunnen zorgen voor voldoende
voedsel en schuilplekken.

VERZOEK OORTJES/KOPTELEFOON
We hebben als school sinds dit schooljaar de
beschikking over heel veel nieuwe
chromebooks waarop de kinderen kunnen
werken.
Hierdoor hebben alle kinderen vanaf groep 5
een eigen chromebook tot hun beschikking.

Dit is natuurlijk super! Om hier optimaal
gebruik van te kunnen maken willen wij
jullie vragen om, als u dat nog niet heeft
gedaan, uw zoon/dochter eigen oortjes of
een koptelefoon mee te geven.

GRIP OP DE KNIP
Bericht vanuit de gemeente:

Grip op de Knip helpt u gratis met uw vragen!
Hulp nodig bij het invullen van formulieren?

● Moeite met de administratie?
● Post die u niet begrijpt?
● Geldzorgen?



● Rondkomen lastig?
● Overzicht kwijt?

Uw leven kan er ineens anders uitzien door
ziekte, ontslag of andere problemen. U heeft
geldzorgen gekregen. U kunt met moeite
rondkomen. Of u krijgt post die u niet goed
begrijpt. Daar wilt u iets aan veranderen. Maar
echt makkelijk is dat vaak niet.

De gemeente helpt u als u een laag inkomen
hebt. Ga naar laag-inkomen.nl. Daar staat
precies wat we bedoelen met een laag
inkomen. Ook voor werkenden en bij hoge
vaste lasten.

Bijvoorbeeld:
• Lidmaatschap van een sportclub of
vereniging, wij betalen €125 aan club of
vereniging.
• Dagjes uit of activiteit in een groep, via geld
terug.
• Reiskosten of reparatie fiets, via geld terug.

Kom langs op dinsdagavond van 19.00 uur tot
20.00 uur en we helpen u gelijk! Of maak een
afspraak voor dinsdagmiddag van 13.30 uur
tot 15.30 uur.

Grip op de Knip vindt u in het gebouw van
Stichting Binding, Steenstraat 14a in Wijk bij
Duurstede. U kunt ons bereiken op: Whatsapp
0630 627 911, Email:
gripopdeknip@stichting-binding.nl of bel naar:
0343 473 075.

WIJZIGING TESTBELEID
Het dringende advies aan leraren en leerlingen
van groep 6, 7 en 8 om twee keer per week
preventief een zelftest te doen vervalt. Wel
blijft het advies om bij klachten een (zelf)test
te doen. De zelftesten worden vanaf nu niet
meer standaard mee naar huis gegeven.
Zolang de voorraad strekt, kunnen ze op
aanvraag mee naar huis worden gegeven.

VOORSTELLING GROEP 3/4 - HIEPERDEPIEP
AMBOULA
Groep 3 en 4 mochten vorige week weer voor
het eerst naar het Calypso theater!
De voorstelling ging over een jongen die niet
alleen zijn verjaardag wilde vieren. Dus als je

alleen bent en je bent jarig dan zit er maar één
ding op: vrienden maken! Maar hoe doe  je
dat als je een beetje wereldvreemd bent?
Amboula is het Tunesische woord voor ballon:
feestelijk, maar ook gevoelig. In deze grappige,
gevoelige  familievoorstelling onderzoekt
Achref, die zelf pas net naar Nederland is
gekomen, hoe je nieuwe  vrienden maakt.

LENTEKRIEBELS
De Week van de Lentekriebels is een nationale
projectweek voor het speciaal- en
basisonderwijs. Deze week hebben de
kinderen les gehad over weerbaarheid,
relaties en seksualiteit.

KLEDINGBEURS
Op zaterdag 2 april wordt de eerste
kledingbeurs op de Regenboog gehouden.
De organisatie is nog op zoek naar wat
helpende handen! Wie weet bent u in de
gelegenheid en vindt u het leuk om de
organisatie een poosje te ondersteunen. Zij
zullen hier heel blij mee zijn!
Opgeven kan via kledingbeurswbd@gmail.com
Zie bijlage

Van de Oudercommissie
NL DOET
Op vrijdag 11 maart hebben we met de
groepen 3 t/m 8 meegedaan aan NL DOET.
Bedankt voor al jullie hulp! Er is een hoop
werk verzet. Zo is o.a. het schoolplein netjes
gemaakt en hebben er verschillende groepen
vuil geprikt in de buurt. Ook zijn er
geknutselde kaarten naar het Ewoud &
Elisabeth gasthuis gebracht.

mailto:kledingbeurswbd@gmail.com


Vakantierooster 2022-2023
De directies van de scholen in de gemeente
Wijk bij Duurstede hebben de schoolvakanties
voor het volgende schooljaar als volgt
vastgesteld:

Herfst za 22-10 t/m zo 30-10

Kerst za 24-12 t/m zo 8-1

Krokus za 25-2 t/m zo 5-3

Pasen vr 7-4 t/m ma 10-4

Meivakantie za 22-4 t/m zo 7-5

Hemelvaart do 18-5 t/m zo 21-5

Pinksteren ma 29-5

Zomervakantie za 8-7 t/m zo 20-8

Kanjerwijsheid van de maand
Een klein gedichtje waarmee we stil willen
staan bij de gebeurtenis in Oekraïne.

"Ik stop je in een doosje
het is er warm en fijn

De wereld is te groot nu en jij bent nog te klein
Ik stop je in een doosje

weg van chaos, angst en kou
Je bent nu veilig en niemand komt aan jou

Pas als de storm gaat liggen dan leg ik alles uit
blijf nu maar in het doosje
dat ik heel erg stevig sluit

Ik blaas een kusje naar binnen want praten wil ik
niet geen storm mag jou raken

dat is te veel verdriet!"

Belangrijke data
29-03 – Theorie-examen verkeer groepen 7
02-04 – Kledingbeurs op de Regenboog
11-04 – EHBO-examen groep 8
13-04 – MR vergadering
13-04 – Praktijkexamen verkeer groepen 7+8
14-04 – Paasviering
15-04 – Goede Vrijdag
18-04 – 2e Paasdag
21-04 – Koningsspelen groep 0, 1 en 2
22-04 – Koningsspelen groep 3 t/m 8
25-04 t/m 06-05 – Meivakantie

Jarigen
3 maart juf Marleen
12 maart Milan 5

17 maart Timo 3

20 maart Olaf                      8

Lauren                4

24 maart Frenkie                2

26 maart Julia 5

28 maart Matthias 8

31 maart Lotte                    7B

Fallon 5

2 april Lizzy 3

4 april Timothy 7A

Maci 2

5 april Nikki 8

juf Joke

8 april Lyva 1

Iris 3

12 april Zoë 5

14 april Feline 5

16 april Fabian 6

17 april Guus 7A

18 april Jaxx 1

20 april Gijs 3

21 april Sanne 7A

23 april juf Susan

24 april Danillo 4

25 april Tobias 3

29 april Sven 5

30 april Savio 8

Dex 1

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,

het team van De Regenboog


