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

Beste ouders/verzorgers,
Het Regenboognieuws is een tijdje
weggeweest. Dit schooljaar ontvangt u weer
elke maand een nieuwsbrief met belangrijke
en praktische informatie over het schoolleven
op De Regenboog.

Welkom
Na een heerlijke zomervakantie hebben
Karas in groep 4, Milan in groep 5 en Estella in
groep 7B de oversteek gemaakt naar De
Regenboog. In de onderbouw hebben Levi,
Skye en Duke een plekje in groep 1 gevonden.
We wensen hen allen een fijne Regenboogtijd!

Personeel
Het is fijn om te kunnen melden dat juf Franka
langzaamaan haar werkzaamheden weer aan
het hervatten is.
Juf Rianne blijft voorlopig nog het
aanspreekpunt en ook mail kan aan haar
worden gericht.
We hebben een nieuwe conciërge: Richard.
Voor ons is hij geen nieuw gezicht, hij heeft al
vaker een periode bij ons gewerkt. Elke
donderdag onderhoudt hij het gebouw en
ondersteunt ons bij allerlei taken. We zijn
super blij met deze nieuwe kracht!
Helaas nemen we binnenkort afscheid van juf
Yvonne, onze onderwijsassistent. Ze heeft een
nieuwe baan gevonden dichterbij haar
woonplaats Zaltbommel. We wensen haar
veel (werk)plezier bij haar nieuwe baan.
We zijn op zoek naar nieuwe inspirerende
collega’s, mocht u mensen in uw omgeving
kennen. De vacature staat online!

Activiteiten
ONDERBOUWFEEST
De groepen 1, 2 en 3 hebben donderdag 30
september het onderbouwfeest. Het thema
voor deze dag is “Feest”.
De juffen en ouders van de OC zijn al druk
bezig met de voorbereidingen van deze
feestelijke dag. De ouders van deze groepen
hebben een brief ontvangen met alle
benodigde informatie.

SCHOOLREIS ALGEMEEN
Yes, we gaan weer op schoolreis! Iedereen
verzamelt zich op  donderdag om 8.30 uur in
zijn of haar eigen groep. Rond 8.45 uur zullen
de bussen wegrijden vanaf de parkeerplaats
achter winkelcentrum De Horden.
Wees op tijd, want we willen ook op
tijd vertrekken!
Laten we hopen op mooi weer!
Houd de weerberichten goed in de
gaten zodat u rekening houdt met
wat uw kind aandoet en/of
meeneemt.
Wanneer uw kind last heeft van
wagenziekte, zorg dan voor reistabletjes of
seabands en een plastic zak.
Voor het middageten wordt gezorgd, maar er
mag natuurlijk zelf ook nog wel wat lekkers te
snoepen meegenomen worden. Wij adviseren
vooral om de kinderen een extra flesje water
of pakje drinken mee te geven.
Via de app zullen we laten weten wanneer de
terugkomsttijd een stuk later of eerder wordt.
Aan de ouders dus het verzoek om de app in
de gaten te houden vanaf ongeveer half 5.



SCHOOLREIS GROEPEN 4 & 5
De groepen 4 en 5 gaan  naar “Dippiedoe” in
Best.
Omstreeks 17.00 uur zullen de buschauffeurs
ons weer afleveren in Wijk bij Duurstede.
De kinderen mogen geen geld meenemen.

SCHOOLREIS GROEPEN 6, 7a & 7b
De groepen 6, 7a en 7b gaan naar “Duinrell” in
Wassenaar. (Niet naar het Tikibad!)
Tussen 17.30 uur en 18.00 uur zullen wij weer
terug zijn in Wijk bij Duurstede.
Er mag wel wat geld mee genomen worden,
maar niet te veel. Als uw kind het kwijtraakt, is
het moeilijk terug te vinden.
Voor de ouders: onze richtlijn is € 5,00.

KNOTSHOCKEY
Woensdagmorgen 22 september wordt het
jaarlijkse knotshockey toernooi gehouden
voor alle kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 bij
hockeyvereniging Dorsteti op sportcomplex de
Mariënhoeve. Knotshockey is een wedstrijd
met hockeysticks van schuim en een zachte
bal. Graag die morgen de kinderen van de
groepen 3, 4 en 5 brengen (8.30 u) naar de
Mariënhoeve en ook daar ophalen (12.15 u).
Toeschouwers zijn helaas nog niet toegestaan
(vanwege COVID).

THEATERBEZOEK
Op maandag 11 oktober gaan de groepen 6, 7
en 8 naar het Calypso theater. Zij mogen kijken
naar een try-out van een prachtige en
leerzame voorstelling:

In Willem Junior reizen twee nieuwsgierige
jongens via een magische app terug in de tijd,
waar ze de jonge Willem ontmoeten en waar
ze de mysteries proberen te ontrafelen rondom
deze 'Grootste Nederlander Aller Tijden', waar
we allemaal ooit van gehoord hebben, maar
waar we eigenlijk niet zo heel veel van weten.
Een energieke jeugdvoorstelling, vol humor,
leuke liedjes, spannende momenten!

Praktische informatie volgt nog via de klassen
update.

REGENBOOG 35 JAAR
In de week van 27 sept. bestaat ons knusse
schooltje alweer 35 jaar! Dit jaar geen groot

evenement, maar we laten dit ook niet
zomaar voorbij gaan. De OC zorgt voor een
leuke verrassing in de klassen. Want ook na 35
jaar straalt onze school nog steeds als een
echte regenboog.

Van de Medezeggenschapsraad
Kort jaarverslag MR seizoen 2020-2021
In verband met de corona maatregelen is er in
het seizoen 2020-2021 digitaal vergaderd.
De MR bestond uit: Inge Buerman, Natasja
Fokkema en Tim Boumans (oudergeleding) &
Liane Pot, Cora Bakels en Jeroen Marchal
(teamgeleding).
Tijdens de vergaderingen hebben we zoveel
mogelijk ons jaarplan als leidraad gehouden
en naar aanleiding van die punten en de
aangeleverde documenten overleg gehad.
Daarbij was er waar nodig overleg met de
directie.
De speerpunten van de MR waren
“duurzaamheid” en “communicatie”. Er zijn
aanbevelingen gedaan richting de directie en
het team en de eerste stappen hierin zijn
gezet. Voorbeelden zijn afval scheiden (thema:
duurzaamheid) en herintroductie
Regenboognieuws (thema: communicatie). In
het kader van “communicatie” hebben wij het
boek Ouderbetrokkenheid 3.0 aangeschaft,
gelezen en besproken met elkaar.
Aan het einde van dit seizoen hebben we
verkiezingen gehouden voor een nieuw MR-lid
om de plaats van Inge Buerman over te
nemen. Na een stemronde is Henry Vroege
gekozen als nieuw MR-lid.
We hopen in het nieuwe seizoen 2021-2022
weer goede gesprekken te kunnen voeren en
veel input te kunnen leveren.

Vriendelijk groeten, De MR van De Regenboog

Bijwerken NAW-gegevens
Wilt u belangrijke gegevens (adres,
telefoonnummers, etc) controleren in
Parnassys en deze indien nog ook wijzigen?

Pylonendienst
We proberen voor alle kinderen een veilige
weg naar school te creëren. Groep 8 leerlingen
staan om 8.15 uur en 14.25 uur klaar met



pylonen om auto’s tegen te houden. Voor de
school mag namelijk niet worden geparkeerd
voor en na schooltijd. Graag aandacht
hiervoor. Want soms is de pylonendienst net
te laat en staan er al auto’s geparkeerd.

Schoolfotograaf 7 en 8 oktober 2021
Donderdag 7 oktober zal de fotograaf starten
met broertjes en/of zusjes die allemaal op De
Regenboog zitten. Hierna worden er
groepsfoto’s gemaakt. Vervolgens zullen er
van de groepen 1 en 2  individuele foto’s
worden genomen.
Vrijdag 8 oktober zal de fotograaf verder gaan
met de individuele foto’s.
Dit jaar is het helaas NIET mogelijk om op de
foto te gaan met broertje(s) en/of zusje(s) die
nog niet of niet meer op De Regenboog zitten.
Uiteraard wordt bij het maken van de foto’s
rekening gehouden met de maatregelen
rondom het COVID-19. De fotograaf houdt 1,5
m afstand en de studio wordt zo ingericht dat
er geen contact is met de fotograaf.
Bestellen foto’s:
U krijgt een inlogcode om de foto’s te bekijken
en te bestellen. Wanneer de foto’s betaald
zijn, worden ze naar u verzonden.
Heeft u nog vragen, dan kunt u
vanzelfsprekend bij ons terecht.

Kanjerwijsheid van de maand
“We spreken op een respectvolle manier met
en over elkaar”

Belangrijke data
3 sept MR-vergadering
13 sept Oudercommissie-vergadering
22 sept Knotshockey groep 3 t/m 5
22 sept t/m 24 sept Kamp groep 8
28 sept Kinderpostzegels start gr 7 & 8
29 sept Studiedag (Alle kinderen vrij!)
30 sept Onderbouwfeest gr. 1 t/m 3

Schoolreis Dippiedoe gr. 4 & 5
Schoolreis Duinrell gr. 6 & 7

4 okt MR-vergadering
6 okt start KBW
7 & 8 okt Schoolfotograaf
11 okt gr 6-7-8 Theaterbezoek

12 okt Leerlingenraad
15 okt voorleeswedstrijd gr 7-8

Jarigen

september
1 sept Jasper (groep 4)
3 sept Thomas (groep 2)
5 sept Fenna (groep 6)

Jesse (groep 8)
9 sept Elin (groep 8)
11 sept Evi (groep 4)

Yazaiah (groep 2)
12 sept Karas (groep 4)

Myrthe (groep 6)
13 sept Lily (groep 5)

meester Hans
15 sept Sterre (groep 5)

Jula (groep 6)
22 sept meester Dik
24 sept Liz (groep 3)

Rayan (groep 7a)
Fay (groep 3)
Floor (groep 7b)

25 sept Lily Rose (groep 2)
26 sept Kyara (groep 6)
27 sept Thomas (groep 6)
28 sept Janna (groep 7b)
29 sept Deik (groep 7a)
30 sept Lieke (groep 2)

Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!!!!

Hartelijke groeten,

Het team van De Regenboog


