
Educatief  Basis Centrum  De Regenboog 

 
R.k. Basisschool De Regenboog  Kinderopvang de Plu 
Email:info.regenboog@skoposschijndel.nl

  
 Email:  info@deplu.org 

Website:  www.bs-deregenboog.nl  Website:  www.kinderopvangdeplu.org  
 
Locatie Hoevenbraak 
Hertog Jan II-laan 58 
5482 BJ Schijndel 
tel: 073-5492826  
 
 
Locatie Wijbosch 
Schoolstraat 2 
5482 EG Schijndel 
tel: 073-5494377 
 

 Locatie De Zonnestraal 

• Peuteropvang De Zonnestraal  
Hertog Jan II-laan 58A 
5482 BJ  Schijndel 
tel. 06-29199855 
Email: podezonnestraal@deplu.org 

• Buitenschoolse Opvang  
Hertog Jan II-laan 58A   
5482 BJ Schijndel  
tel. 06-29199855   
Email: bsodezonnestraal@deplu.org 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Redactie: Jolanda van Ampting 
Email: j.vanampting@skoposschijndel.nl 

 Locatie De Paddestoel 

• Peuteropvang De Paddestoel 
Schoolstraat 2A 
5482 EG Schijndel 
tel. 06-13984205 
Email:  podepaddestoel@deplu.org 

• Buitenschoolse Opvang  
Schoolstraat 2A 
5482 EG Schijndel 
tel.  06-13984205 
Email:  bsodepaddestoel@deplu.org    

 Nr. 3 schooljaar 2022-2023 
1 december 2022 

 

 
 

Activiteitenlijst   
 

Donderdag 1 december Ochtend  Sinterklaasviering locatie Wijbosch 

Vrijdag 2 december  Hele dag Sinterklaasviering locatie Hoevenbraak 

Maandag 5 december  Surprise in de groepen 5 t/m 8 

Dinsdag 6 december   Iedereen vrij!! 

Maandag 12 december 19.30 uur Bijeenkomst medezeggenschapsraad 

Woensdag 14 december 08.30 uur Koffie-ochtend voor nieuwe ouders 

Vrijdag 16 december 09.00 uur Verkeerswerkgroep 

Donderdag 22 december 17.30 – 
19.00 uur 

Kerstviering  

Vrijdag 23 december 12.00 uur School uit en start kerstvakantie 

Maandag 26 december 
t/m vrijdag 6 januari 

 Kerstvakantie  

Maandag 9 januari  Eerste schooldag 2023 
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Welkom op school! 
Afgelopen maand zijn ingestroomd 

 

 
 
 
 

 
 
 
Alle kinderen vrij op dinsdag 6 december 
 
Op dinsdag 6 december zijn alle kinderen vrij! Zij kunnen deze dag nog lekker nagenieten van het 
sinterklaasfeest! 
 
Hulp surveillance lunchpauze op locatie Hoevenbraak gevraagd 
 

Eén van onze hulpouders stopt aan het einde van dit 
schooljaar met surveilleren (dinsdag en woensdag). 
Wij zoeken hiervoor een vervanger die dit schooljaar al zou 
kunnen starten als oproepkracht. 
De surveillancetijden zijn: 
12.00 – 12.40 uur oversteek park 
12.40 -  13.00 uur achterplein  
Hier staat een kleine vergoeding tegenover. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen  
met directeur Adrie Hellings. 

 
 

Sinterklaas!   

 

De Sint is alweer even in het land en binnenkort zal hij ook een bezoek 
gaan brengen bij ons op Bs. De Regenboog. Voor alle duidelijkheid 
hebben we nog enkele belangrijke Sinterklaasactiviteiten voor u op een 
rijtje gezet:    
Donderdag 1 december  
Sinterklaasbezoek locatie Wijbosch.   
De PSZ en de groepen 1 t/m 4 wachten om 8.30u met z’n allen op de 
binnenspeelplaats op de aankomst van Sinterklaas. Ouders zijn daarbij 
ook van harte welkom op de binnenspeelplaats. Daarna gaan de kinderen 
met hun eigen leerkracht weer terug naar de klas. Gedurende de ochtend 
krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek van de Sint. 
De kinderen mogen verkleed naar school komen.   

 
 

Locatie Hoevenbraak Locatie Wijbosch 

Kleutergroep Kleutergroep 

Suze Charlie 

Stan Bobby 

Felix Guusje 
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Vrijdag 2 december  
Sinterklaasbezoek locatie Hoevenbraak.  
De PSZ en de groepen 1 t/m 4 wachten om 8.30u met z'n allen op de speelplaats (achter de school) op de 
aankomst van Sinterklaas. Ouders zijn daarbij ook van harte welkom op de speelplaats. Daarna gaan de 
kinderen met hun eigen leerkracht weer terug naar de klas. Gedurende de dag krijgen alle kinderen van 
de PSZ en de groepen 1 t/m 4 een bezoek van de Sint. Samen met de leerkracht gaan de kinderen naar de 
speelzaal voor het Sinterklaasbezoek. De kinderen mogen verkleed naar school komen.  
Maandag 5 december  
De groepen 5 t/m 8 locatie Hoevenbraak en groep 5 t/m 8 locatie Wijbosch hebben deze dag surprise in 
de klas.   
  
Wij hopen op een leuke, gezellige periode!  
 

 

Kerstviering 
 
Op donderdag 22 december vieren we kerst op school. Alle kinderen zijn welkom vanaf 17:20 uur. Om 
17:30 uur start de Kerstviering. Om 19:00 uur sluiten we gezamenlijk deze avond af op het schoolplein.  
 
Locatie Hoevenbraak 
We beginnen met een klein hapje in de klas. Zorgt u ervoor dat uw kind al iets gegeten heeft? In 
tegenstelling tot andere jaren, hebben we nu namelijk geen kerstdiner. 
Daarna gaan we in groepjes de wijk in met een lampion. Daar gaan we naar optredens kijken van groep 7 
en 8 en zoeken we kerstfiguren. Omdat het natuurlijk donker is, is de dresscode voor deze avond: 
LAMPJES! Mocht u niets hebben, dan zorgen we op school voor een veiligheidshesje/triangel. Geef dit 
even door aan de leerkracht van uw kind. Als afsluiting bent u rond 18:55 uur welkom op het schoolplein 
om te luisteren naar een lied wat door alle kinderen wordt gezongen. 
 
Locatie Wijbosch 
Alle kinderen mogen een trommeltje met 'lekker' eten meenemen deze avond. Daarna gaan we in 
groepjes de wijk in met een lampion. Daar gaan we naar optredens kijken van groep 7 en 8 en zoeken we 
kerstfiguren. Omdat het natuurlijk donker is, is de dresscode voor deze avond: LAMPJES! Mocht u niets 
hebben, dan zorgen we op school voor een veiligheidshesje/triangel. Geef dit even door aan de leerkracht 
van uw kind. Als afsluiting bent u rond 18:55 uur welkom op het binnenplein om te luisteren naar een 
lied wat door alle kinderen wordt gezongen. 
 
Op vrijdagochtend sluiten we samen af en om 12.00 uur gaat de kerstvakantie beginnen. 
Vanaf deze plek willen we iedereen alvast fijne feestdagen en een prachtig 2023 wensen. 
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Vanuit de verkeerswerkgroep 
 
 

Werkgroep verkeer 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep. In 
deze werkgroep zitten: Rob Zwijgers (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit school), Patricia Smits 
& Annelies van Heeswijk (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak), Sanne van 
Esch (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn (vanuit de gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) 
en Angèle Pompen/Mariëlle van Lent (vanuit de Plu).  
 
Vragen of opmerkingen?  
Patricia Smits    patriciasmits308@hotmail.com  
Sanne van Esch    boersmavanesch@gmail.com 
 
 

 
 
Gegevens gewijzigd? 
 
Heeft u een nieuw e-mailadres of andere wijzigingen?  
Geeft u dit z.s.m. door aan juffrouw Jolanda van de 
administratie: j.vanampting@skoposschijndel.nl 
 

 
 
Geen honden op het schoolplein 

 
Soms combineren ouders/verzorgers het naar school brengen van hun kind(eren) 
met het uitlaten van de hond. Dat is natuurlijk prima.  
Wij willen echter vragen om de honden níet mee te nemen op het schoolplein.  
Er zijn kinderen die bang zijn van honden en daarom zien wij liever geen honden  
op het schoolplein. Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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Rookverbod in en rondom de school 
 
Zoals bekend is vanaf augustus 2020 óók een rookverbod van toepassing voor de 
schoolpleinen en de directe omgeving van de school. Wij willen iedereen oproepen om 
zich daaraan te houden en bij school en in de nabijheid van kinderen níet te roken!! 
 
 

 
Foto’s en filmpjes maken (tijdens schoolactiviteiten) en sociale media 
(waaronder de groepsapp) 
 
Het maken van foto’s en filmpjes door ouders tijdens schoolactiviteiten is uiteraard toegestaan.  
Wij vragen de ouders echter wel om zorgvuldig te zijn met het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale 
media, zoals de groepsapp. Er zijn nl. meerdere kinderen op school, waarvan de ouders aangegeven 
hebben dat zij niet willen dat hun kind op foto of film te zien is voor externen.  
Foto’s of filmpjes van uw eigen kind verspreiden is uiteraard geen probleem, maar we willen u vragen om 
het daarbij te laten.  
Zie verder ook ons Pedagogisch Protocol, onderdeel Eigentijds Communiceren. 

 
          

Van Peuteropvang en BSO 
 ‘De Zonnestraal’ &  ‘De Paddestoel’ 

 

 

Spraak en taal is een belangrijk onderdeel binnen de ontwikkeling van kinderen. 
Taal is een belangrijk instrument voor het denken en leren en door het gebruik van woorden kunnen 
kinderen informatie, gedachten en behoeften doorgeven. 
De spraak- en taalontwikkeling is dan ook van belang voor de sociaal-emotionele en cognitieve 
ontwikkeling. 
  
Sinds een aantal maanden zijn alle Peuteropvang groepen 
begonnen met werken met LOGO 3000. 
Alle Pedagogisch medewerksters werkzaam bij de Peuteropvang 
hebben hier scholing voor gevolgd en zijn vol enthousiasme van 
start gegaan. 
  
LOGO 3000 is een slimme en goed onderbouwde aanpak voor 
de ondersteuning van kinderen in de belangrijkste fase van hun taalontwikkeling. 
LOGO 3000 biedt heel aantrekkelijk materiaal om de woordenschat van jonge kinderen op een natuurlijke 
manier snel en speels uit te breiden. In een doorgaande lijn van de peuters naar de kleuters in groep 1/2. 
 
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten krijgen mooi opgemaakte wandplaten, praatplaten, kaarten 
met uitgewerkte woordenschatactiviteiten, liedjes en versjes en allerlei snelle spelvormen om de 
woordenschat van alle kinderen op een hoog niveau te brengen. Het materiaal is in iedere groep bij 
iedere bestaande aanpak inzetbaar. 
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Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2023-2024 
(geboren tussen 1 augustus 2019 en 1 augustus 2020) 
  
Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2023-2024 wordt in 
Schijndel niet meer gewerkt met een centrale aanmelddag. Inschrijven kan voortaan 
gedurende het gehele schooljaar. I.v.m. de planning voor het schooljaar 2023-2024 
verzoeken wij echter wel om nieuwe leerlingen zoveel mogelijk vóór 1 maart 2023 aan te 
melden. 
  
Ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben: Als u al één of meerdere 
kinderen op onze school hebt, dan kunt voor u het aanmelden zelf een afspraak maken 
met Jolanda van Ampting (schooladministratie). Dat via de e-
mail: j.vanampting@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826. Voor het 
aanmelden hoeft alleen maar het inschrijfformulier ingevuld te worden. Met uw zoon of 
dochter kunt u dan op afspraak een keertje de school bekijken 

  
Ouders/verzorgers die nog geen kinderen op onze school hebben: Als u nog geen 
kinderen op onze school hebt, maak dan een afspraak met de directie van de school voor 
een persoonlijk gesprek, rondleiding en evt. aanmelding. 
Voor de locatie Hoevenbraak met directeur Adrie Hellings: 

• Via de e-mail: a.hellings@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826. 
Voor de locatie Wijbosch met adjunct-directeur Rob Zwijgers-Kooi: 

• Via de e-mail: r.zwijgerskooi@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5494377. 
U bent ook welkom op onze jaarlijkse Open Dag en de informatieavond voor nieuwe 
ouders: 

• Open Dag op woensdag 18 januari 2023 van 08.30 tot 14.00 uur 

• Informatieavond op donderdag 19 januari 2023 van 20.00 tot 21.30 uur 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het inschrijven voor 
volgend schooljaar. 
Met vriendelijke groeten, Directie Basisschool De Regenboog 
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