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Voel je fijn, kom er bij. Wie jij bent, maakt ons blij!

Welkom
In september heeft Bas een plekje gevonden
in groep 1. Na de herfstvakantie wordt het nog
gezelliger in de groep, want dan komen
Dionne en Laura erbij.

Wereldreis fam. Radstok
Vandaag heeft Wouter (groep 6) feestelijk
afscheid genomen van de klas en alle juffen en
meesters. Wij wensen Wouter en zijn familie
heel veel mooie avonturen, herinneringen en
belevenissen toe op deze bijzondere reis.

Personeel
Juf Inge en juf Tamara gaan binnenkort
genieten van hun zwangerschapsverlof, eind
maart/begin april verwelkomen wij hen weer
terug voor de groepen 5 en 3.
We hebben een nieuwe collega, zij gaat het
zwangerschapsverlof van juf Tamara
oppakken. Ze stelt zich
graag aan u voor: 'Mijn
naam is Jenske
Groeneveld. Ik ben 32
jaar en woon in Cothen.
Ik hou van gezelligheid,
zingen en ben creatief
en hoop deze
kwaliteiten goed in te
zetten in de klas. Ik zie er naar uit jullie
allemaal te ontmoeten!’

Op de eerste maandag na de herfstvakantie
neemt juf Yvonne afscheid. Haar
werkzaamheden worden overgenomen door

Renate Godee: onze nieuwe
onderwijsassistent. Ze
stelt zich graag aan u voor:
‘Mijn naam is Renate
Godee en ben

samen met mijn man en 2
kinderen Jorn (16) en
Aniek (13) woonachtig in
IJsselstein. Mijn hobby’s
zijn: reizen, lezen, sporten
(o.a bootcamp) en
momenteel volg ik een cursus Spaans.
De laatste 20 jaar heb ik gewerkt in de
toeristische branche en nu maak ik de
overstap naar de volgende uitdaging: het
onderwijs. Ik kijk er naar uit om met de
kinderen een leuke en leerzame tijd tegemoet
te gaan.’

Activiteiten
FEESTWEEK 35 JAAR!
Wat was het eind september een feestje:
cadeautjes, traktaties, een dagje vrij, een
kleurwedstrijd
en dan ook nog
kleuterfeest en
schoolreis! Op
naar nog veel
mooie
Regenboog
jaren.



DAG VAN DE LERAAR
5 Oktober was het de dag van de leraar. We
werden blij verrast door een heerlijke taart en
lekkere koeken. Alle leerkrachten die elke dag
weer met veel enthousiasme voor de groep
staan: jullie zijn van onschatbare waarde!

NPO (Nationaal Programma Onderwijs)
De regering heeft extra geld vrij gemaakt om
leerlingen en leerkrachten te helpen corona
vertragingen aan te pakken. Wij zijn van
mening dat elk kind recht heeft op volwaardig
onderwijs en een goede toekomst.
In het team hebben wij gekeken waar de
behoeftes liggen op De Regenboog.
Wij hebben dit geld op de volgende wijze
ingezet:
- Extra handen! Het is soms best druk met
ruim 25 leerlingen om je heen. Onze eerste
prioriteit was dan ook om extra ondersteuning
te creëren binnen en buiten de klas. We
hebben onderwijsassistenten aangenomen en
bij een aantal groepen dubbele bezetting op
een dag kunnen generen. Dit maakt dat taken
verdeeld kunnen worden en er meer aandacht
kan gaan naar het individuele kind.
- Een gymdocent op de woensdag. Na 1,5 jaar
amper gym, vonden we dat hier ook wel wat
tijd en geld naar toe kon. Doordat de
leerkrachten zelf geen gymles hoeven te
geven, hebben zij extra tijd om toetsen te
analyseren, om zo hun lesaanpak zo goed
mogelijk aan te laten sluiten bij de
leerbehoeften van de kinderen.
- Uitbreiding verrijkingsgroep. In plaats van
om de week is de verrijkingsgroep weer elke
week. Daarnaast zijn er verrijkingsmaterialen
aangeschaft en wordt er ook gekeken naar
meer verrijkingsaanbod in de klas.
- Licenties BOUW en REKENSPRINT. Deze
remediërende programma’s worden ingezet
t.b.v. dyslexie preventie en voor de
automatisering bij rekenen.
- Scholing. Naast het reguliere
scholingsbudget investeren wij extra in de
professionalisering van ons team: individuele
trainingen, maar ook schoolbreed. Ook voor
ons geldt: een leven lang leren!
Daarnaast hebben wij geïnvesteerd in: extra
leesboeken, een abonnement op Junior
Einstein (extra oefenbladen), leermiddelen,
rekenspellen en bewegend leerlessen.

KINDERBOEKENWEEK
Tijdens deze ‘week’ vieren we tien dagen lang
feest in het teken van het kinderboek. Dinsdag
5 oktober was de aftrap met een prachtig
optreden van de leerkrachten. Het thema is
dit jaar: ‘Worden wat je wil!’ Extra leesuurtjes
in de klas, boekpromotie en natuurlijk ook
gesprekken over wat je later eigenlijk worden
wil.

VOORLEESWEDSTRIJD
Op vrijdag 15 oktober sluiten we de
kinderboekenweek af met de
voorleeswedstrijd.
Bente (8), Mohraeeil (8),
Fenna (7b), Indi (7b),
Merith (7a) en Juul (7a)
doen hieraan mee. Hier
wordt 1 winnaar
gekozen. Hij/zij mag
deelnemen aan de
regionale
voorleeswedstrijd en
vertegenwoordigt daar onze school.

PRESENTATIEMIDDAG GR 7&8
Helaas moeten wij jullie mededelen dat door
de huidige maatregelen het nog niet mogelijk
is om dit evenement op school te organiseren.
Dit betekent dat de geplande
presentatiemiddagen komen te vervallen.
De nieuwe datum staat nu gepland op vrijdag
18 maart 2022 voor groep 8 en vrijdag 25
maart 2022 voor groep 7a+b.

VERZOEK OORTJES/KOPTELEFOON
We hebben als school sinds kort 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 uw zoon/dochter na de
herfstvakantie eigen oortjes of een
koptelefoon mee te geven.



FIETSVERLICHTING
's Ochtends blijft het weer steeds langer
donker. Juist nu is goed werkende
fietsverlichting ontzettend belangrijk.
Onder het motto:
‘Straatverlichting aan? Fietsverlichting aan!’
willen wij jullie vragen hier extra alert op te
zijn.

KIJKJE IN DE KLAS
Deze week hebben alle groepen een kijkje in
de klas gegeven middels een filmpje. Zo kunt u
toch een beetje meegenieten van het leuke en
leerzame schoolleven van uw kind.
De filmpjes staan privé (alleen te bekijken via
de link) en worden na 4 weken weer offline
gezet. Veel kijkplezier!

Van de Oudercommissie
Zoals elk jaar is er vanuit de OC een bedrag
beschikbaar gesteld voor het kopen van
nieuwe leesboeken. Deze boeken heeft school
tijdens de kinderboekenweek ondertussen
ontvangen. We wensen de kinderen weer veel
leesplezier!
Mededeling: Binnenkort zal de brief
betreffende de ouderbijdrage weer verstuurd
gaan worden.

Binnenkort staan de voorbereidingen voor de
gezellige decembermaand weer voor de deur.
Zoals het er nu uitziet mogen we de school
weer gezellig gaan versieren voor sinterklaas
en kerst. Hiervoor zijn wij op zoek naar
hulpouders die het leuk vinden om te helpen
met het versieren van de school.
Het versieren voor Sinterklaas vindt plaats op
vrijdagochtend 12 november.
Het versieren voor kerst vindt plaats op
maandagochtend 6 december.
Vind je het leuk om te helpen geef je dan op
via oc@regenboogwbd.nl
Alvast bedankt!

Van de Medezeggenschapsraad
De MR heeft de afgelopen vergadering tijd
besteed aan het doornemen en bespreken van
het inspectierapport. Aangezien er een aantal
onderdelen zijn benoemd die verscherpt
moeten worden, is er vanuit school een
verbeterplan opgesteld. Met de NPO gelden
die de school heeft gekregen heeft zij geheel
in lijn met het verbeterplan kunnen zorgen

voor extra leerkrachten en extra
ondersteunende diensten. De kinderen en
ouders zullen dat ook merken.
Verder heeft de MR de schoolgids voor dit jaar
doorgenomen. De schoolgids vind je door op
deze link te klikken
En zoals jullie gemerkt hebben, heeft de
directie, na gevraagde input vanuit de MR,
besloten het Regenboognieuws weer met
enige regelmaat te versturen.

Van de Leerlingenraad
De leerlingenraad is afgelopen week voor het
eerst bij elkaar gekomen. De volgende
kinderen zitten dit jaar in de raad: Noah &
Sterre (groep 5), Lize & Lars (groep 6),
Madelief & Rayan (groep 7a), Fabian & Janna
(groep 7b), Bjorn & Jesper (groep 8). Samen
met meester Jeroen wordt er vergaderd en
worden er tips & tops en ideeën besproken.
De eerste vergadering stond in het teken van
kennismaken, praten over wat de
leerlingenraad inhoudt en ook werden de
eerste tips &  tops al gegeven (waaronder het
plaatsen van de fietsen, de activiteiten tussen
de middag en het frisser maken van de
toiletten).

Kledingbeurs
Op zaterdag 6 november  wordt er een Kids
Kledingbeurs gehouden op basisschool de
Windroos. Een aantal leden van onze
oudercommissie gaan die dag (en de
donderdag en vrijdag ervoor) meedraaien om
te ervaren wat er bij komt kijken om zo’n
beurs te organiseren met de gedachte deze
organisatie over te nemen en deze volgend
jaar op onze eigen school te houden.  Als er
genoeg animo voor is zal de Kledingbeurs op
zaterdag 2 april 2022 op De Regenboog
plaatsvinden.

Met deze Kids Kledingbeurs steunen we vooral
onze eigen school met extra inkomsten, maar
ook veel kopers, verkopers, het milieu, en
pleegkinderen. Kleding die gedoneerd zijn of
wat overblijft van de verkoop en de verkopers
niet terug willen, worden aan deze
pleegkinderen gegeven.

We hopen dat jullie dit ook steunen door een
handje te willen helpen en/of mee willen doen
door kleding te kopen, verkopen of te
doneren. Voor de Kids kledingbeurs van 6

https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1523/File/_Schoolgids_2021-2022_Regenboog.pdf


november op basisschool de Windroos, kan de
organisatie ook nog wat helpende handjes
gebruiken. Hierbij moet je denken aan het
klaarleggen en het opruimen van de kleding.
Lukt het je om hun hierbij 2 uurtjes te helpen?
Dan horen ze dat graag via
kledingbeurswbd@gmail.com.

Wil jij zelf kleding en speelgoed VERKOPEN
en/of DONEREN?  Meld je dan aan via
kledingbeurswbd@gmail.com. Wanneer je
kleding verkoopt is 75% van de opbrengst voor
jezelf. Met de andere 25% sponsor je vanaf dat
de beurs op de Regenboogschool plaatsvindt
onze school. Kijk voor meer informatie op de
website www.kidskledingbeurs.jimdo.com

Kledingbeurs op Basisschool de Regenboog
Om de Kids Kledingbeurs op 2 april 2022 op de
Regenboog te kunnen houden zijn we
afhankelijk van jullie. We hebben veel
helpende handjes nodig, daarom
inventariseren alvast wie wanneer kan helpen.
Het is niet alleen gezellig om met elkaar zo
bezig te zijn je krijgt ook nog een
voordeel…..voor de openingstijd van de
kledingbeurs  krijg je namelijk een uurtje de
tijd om voor te shoppen.

Wij hebben voor de Kids Kledingbeurs
Regenboog Helpende handjes nodig voor;
· Don 31 maart 2022 tussen 20:00 – 22:00 uur
· Vrij 1 april 2022 tussen 09:00 - 12:00 uur
· Vrij 1 april 2022  tussen 14:30 – 17:00 uur
· Vrij 1 april 2022 tussen 19:00 – 23:00 uur
· Zat 2 april 2022 tussen 13:00 – 17:00 uur

Geef je alvast op via: oc@regenboogwbd.nl
(later dit schooljaar komen we met meer
informatie)

Vriendelijke groet,
De oudercommissie

Kanjerwijsheid van de maand
We hebben meegedaan aan de week tegen
Pesten. Onderstaand gedicht is hierbij
passend.

Belangrijke data
18 t/m 23 okt. herfstvakantie
4 t/m 12 nov. Mediamasters gr 7-8
4 nov fietsenkeuring gr 3 t/m 8
6 nov kledingbeurs
13 nov Sint in NL
29 nov gr 1 en 2 vrij i.v.m. Sinterklaas
3 dec Sinterklaasfeest 12 u. vrij

Jarigen
1 okt. Livia 7B
2 okt. Rosa 8
3 okt. Suse 7B
11 okt. Quinty 7B
12 okt. Odin 4
14 okt. Alan 4

Veerle 6
18 okt. Wessel 1

Xander 1
19 okt. Benthe 5
20 okt. Milan 3
21 okt. Evi 5

Lise 8
25 okt. Sep 2
27 okt. Riley 2
28 okt. Judith 7B
30 okt. Guus 8

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,

Het team van De Regenboog

http://www.kidskledingbeurs.jimdo.com/

