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 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. 1 schooljaar 2022-2023 
1 september 2022 

 

 
 

Activiteitenlijst   
 

Maandag 5 sept  Eerste schooldag 2022-2023 

 09.45 uur Officiële start nieuwe schooljaar op beide locaties 

Donderdag 8 september 18.30 – 
19.30 uur 

Inloopuurtje  

Dinsdag 13 sept  Informatieavond groepen 7/8W en 6, 7 en 8H 

Woensdag 14 sept  Informatieavond groep 6W 

Donderdag 15 sept  Informatieavond groepen 4 en 5W en 4 en 5H 

Maandag 19 sept  Informatieavond 3H 

Dinsdag 20 sept 12.00 uur Studiemiddag schoolteam – alle kinderen om 12.00 uur 
vrij 

  Informatieavond kleutergroepen H, kleutergroepen en 
groep 3W 

Donderdag 22 sept 19.30 -
21.30 uur 

Voorbereidingsavond Regenboogdag 

Vrijdag 23 sept 8.30 – 
15.00 uur 

25 jaar Regenboog – Regenboogdag 2022 

Maandag 26 sept t/m 
woensdag 28 sept 

 Schoolkamp van de groepen 8 

Maandag 3 oktober  Volgende informatiebulletin 

Dinsdag 4 oktober  Schoolreisje groepen 1-3 en 4-7 

Woensdag 5 oktober  Studiedag schoolteam – alle kinderen vrij! 
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25 jaar BS De Regenboog ! 
Regenboogdag op vrijdag 23 september 
 
Basisschool De Regenboog bestaat binnenkort 25 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren! In 1997 fuseerden 
de scholen op de Hoevenbraak en in Wijbosch en dat vieren we met een speciale Regenboogdag, een dag 
voor alle kinderen van beide locaties. Deze Regenboogdag wordt georganiseerd op de locatie 
Hoevenbraak en zal in het teken staan van het circus. 
Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en workshops voor bedrijven. En op vrijdag 23 
september a.s. komen ze bij ons. Deze feestelijke dag begint om 8.30 uur en loopt door tot ongeveer 
15.00 uur. 
Alle leerlingen zullen kennis maken met de spectaculaire wereld van het circus. Ze gaan onder andere 
ballopen, koorddansen, jongleren, éénwielfietsen, zwaaien aan de trapeze en acrobatieken. De dag zal 
worden afgesloten met een circusvoorstelling waar alle leerlingen verkleed en geschminkt in meespelen! 
Komt dat zien! 
Om er een spetterende dag van te maken hebben we die dag veel hulp nodig van ouders. Heel veel 
ouders. Nu vragen we wel vaker uw hulp, maar deze keer is toch net iets anders. We hebben uit het 
gastenboek van Circus Tadaa! (www.tadaa.nl/scholen-gastenboek) begrepen dat het ook voor de ouders 
een feest is om mee te mogen doen! 
Dat feest begint al de avond van tevoren. Iedereen die komt helpen op de dag zelf krijgt dan een 
uitgebreide (en naar het schijnt hilarische) uitleg over de circusdag. 
Wees er dus snel bij en meld u aan! Wilt u helpen op deze dag, stuur dan een berichtje naar dit e-
mailadres:  j.vanampting@skoposschijndel.nl  
Vermeld in het berichtje even uw naam, e-mailadres en telefoonnummer én de locatie waar uw 
kind)eren) op school zitten. 
Als u zich al heeft aangemeld hoeft u dit niet opnieuw te doen. 
U ontvangt dan later van ons alle informatie die van belang is. 
Alvast bedankt voor uw hulp!! 
Met vriendelijke groeten, 
   
Werkgroep Regenboogdag 25 jaar 

 
 

 

 

http://www.tadaa.nl/scholen-gastenboek
mailto:j.vanampting@skoposschijndel.nl
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Organisatie op school  
 
De algehele leiding van de school is dit schooljaar in handen van de directie: Adrie Hellings (directeur) en 
Rob Zwijgers (adjunct-directeur). Zij zijn werkzaam voor beide locaties, maar Rob stuurt de locatie 
Wijbosch aan en Adrie de locatie Hoevenbraak. Zij zijn op deze locaties aanspreekbaar voor ouders en 
verzorgers voor o.a. :  

• alle dagelijkse vragen  

• het inschrijven van nieuwe leerlingen en gesprekken met hun ouders  

• het verlenen van verlof  
Dit schooljaar wordt de directie versterkt door een directeur-in-opleiding. Dat is Emmy Vissers. Zij werkte 
het afgelopen schooljaar als leerkracht in groep 6 van de locatie Wijbosch en gaat nu een jaar lang 
meedraaien in directietaken. 
Voor de speciale begeleiding van leerlingen binnen de school is ook een begeleidingsteam actief. De 
coördinator van dit team voor alle bouwen is Mireille Louwers. Zij maakt daardoor ook deel uit van de 
dagelijkse schoolleiding 
 
 

Verlofbepalingen  
 
We willen u ook dit schooljaar met nadruk vragen om alleen verlof voor uw kind(eren) aan te vragen 
wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden (uitleg in de schoolgids). De leerplichtambtenaar is 
over de toepassing van de leerplichtwet heel helder. Er mag buiten de wettelijke bepalingen absoluut 
geen verlof gegeven worden. 
Indien de directie toch verlof verleent waar dat wettelijk niet toegestaan is, kan zij daar persoonlijk 
gerechtelijk voor vervolgd worden. Indien u als ouders/verzorgers uw kind onder  
schooltijd thuis houdt, mee op vakantie neemt of ten onrechte ziek meldt, riskeert u daarmee een hoge 
boete. Als school zijn we verplicht iedere ziekmelding en verlofaanvraag te melden. Bij twijfel over 
ziekmeldingen of over ongeoorloofd schoolverzuim zijn we gehouden om de leerplichtambtenaar in te 
schakelen.  
Zoals u wellicht ook in de pers hebt gelezen of gehoord, zijn de controles erg aangescherpt en wordt er 
niet geaarzeld om op “huisbezoek” te gaan en/of boetes uit te schrijven.  
Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of downloaden van onze website via de 
link: Aanvraagformulier verlof  
 

 
Inloopuurtje op donderdag 8 september 
 
Jaarlijks wordt op onze school een inloopuurtje georganiseerd. Op deze 
avond nemen de kinderen hun ouders en soms zelfs grootouders mee 
naar school en laten hun nieuwe klas zien. De ouders kunnen dan de 
lesstof bekijken en natuurlijk kennis maken met de leerkracht(en). Het is 
overigens niet de bedoeling dat er al gesprekken over het functioneren 
van de kinderen plaatsvinden, daarvoor zijn de ouderavonden later in het 
jaar. Bovendien kunt u daarvoor altijd een afspraak maken met de 
leerkracht(en). Het inloopuurtje is komend schooljaar op donderdag 8 
september van 18.30 uur tot 19.30 uur. 

http://www.bs-deregenboog.nl/main.php?id=144285


4 
 
 
 
 

U bent van harte welkom!!! 

 
Schoolkamp groepen 8 
 
Het schoolkamp komt eraan! De ervaring leert dat het voor de 
groepsvorming erg goed is om al snel op kamp te gaan, zodat 
we elkaar beter kunnen leren kennen en hier de rest van het 
schooljaar van kunnen profiteren!  
Van maandag 26 september t/m woensdag 28 september gaan 
we met de groepen 8 naar groepsaccommodatie De Roerdomp 
in Westelbeers. We hebben er ontzettend veel zin in!   
 

 
 
Studiebijeenkomsten schoolteam – alle kinderen vrij op 
dinsdagmiddag 20 september en woensdag 5 oktober 
 
In verband met een studiebijeenkomst van het schoolteam zijn alle leerlingen op dinsdagmiddag 20 
september vrij.  
Vanwege een studiedag van alle Schijndelse leerkrachten op de Dag van de Leraar zijn alle kinderen ook 
op woensdag 5 oktober vrij. 
 
 

Luizencontrole  

 
In de week van 12 t/m 16 september is er weer 
luizencontrole in alle groepen. Prachtig hoor al die mooie 
en creatieve haardrachten: ingevlochten, speldjes, strikjes, 
heel veel gel enz..........maar voor de luizenmoeders is dit 
erg onhandig en tijdrovend tijdens de luizencontrole. Wij 
zouden het zeer op prijs stellen als de haardrachten deze 
week zo simpel mogelijk worden gehouden.  
Het liefste los maar evt. één of twee staartjes is geen probleem en laat uw kind deze dag a.u.b. geen 
gebruik maken van gel!  
Bedankt voor uw begrip.  
 
 
 

Ontvangen van digitale informatie 
 
Wij sturen onze informatie digitaal. Heeft u een nieuw  
e-mailadres of andere wijzigingen? Geeft u dit z.s.m. door aan 
juffrouw Jolanda van Ampting van de administratie: 
j.vanampting@skoposschijndel.nl 
 
 
 
 

mailto:j.vanampting@skoposschijndel.nl


5 
 
 
 
 

 
 

Voorstellen 
 

Mijn naam is Nina Verstegen. 

Ik ben 24 jaar oud en woon in Heeswijk-Dinther. 
Afgelopen schooljaar heb ik mijn LIO-stage gedaan in groep 7, op locatie 
Hoevenbraak. Ik ben toen afgestudeerd aan de Pabo. 
Aankomend schooljaar ben ik werkzaam in groep 8, samen met juf Harriëlla, op 
locatie Hoevenbraak. Ik sta maandag t/m vrijdag voor de klas. 
Ik heb er super veel zin in! 
Als u nog vragen heeft, stel ze dan gerust! 
 
 
 

 
 

Mijn naam is Amber van de Sande. 

Ik ben 21 jaar oud en afgelopen schooljaar afgestudeerd aan Hogeschool de 
Kempel. De afgelopen twee jaar heb ik stage mogen lopen op basisschool De 
Regenboog, waar ik nu als leerkracht aan de slag mag!  Aankomend schooljaar 
ben ik fulltime te vinden in groep 6 op locatie Hoevenbraak. Hier heb ik erg veel 
zin in! Vroeger heb ik zelf ook op De Regenboog gezeten, waardoor het extra leuk 
is om hier nu als leerkracht te mogen beginnen.  
In mijn vrije tijd houd ik van lezen, spelletjes spelen en een gezellig drankje doen. 
Ook ben ik vaak te vinden bij korfbalvereniging KVS'17. Ik ben hier o.a. 
jeugdtrainer, speler in senioren 1, scheidsrechter, wedstrijdsecretariaat en lid van 
de jeugd technische commissie. Heel veel werkzaamheden bij deze 
sportvereniging dus.  

    Mochten jullie nog meer willen weten, dan mogen jullie mij altijd aanspreken! 
 
 

Mijn naam is Leontine Versluis.  

Ik woon samen met mijn man en vier (rebelse) katten.  Het is aan mij te horen dat 
ik niet uit Brabant kom. Ik kom uit een dorpje bij Amsterdam. Ik woon 8 jaar in 
Brabant waarvan 6 jaar in Veghel.  
Het stilzitten is voor mij niet weggelegd. Ik ben vaak bezig met mijn handen. Ik 
sleutel aan de auto / motor of ik ben creatief in huis bezig. Ik sport twee keer in 
de week en ik heb één keer in de week muziekles.  
In het onderwijs ben ik een doener. Dit houdt in dat ik voor veel afwisselingen 
zorg in het aanbieden van de leerstof. Er is een fijne balans tussen werk, 
ontspanning en plezier. Ook het samenwerkend leren staat bij mij hoog in het 

vaandel. Techniek probeer ik veel te verweven in de leerstof. De wereld om ons heen bestaat voor 
merendeel uit technische snufjes. Hoe fijn is het als kinderen hier al vroeg kennis mee maken! 
Aankomend schooljaar ga ik in groep 6 op locatie Wijbosch lesgeven. Ik heb er erg veel zin in.  
Zijn er nog vragen of wilt u iets weten? Stap gerust binnen. 
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Mijn naam is Anne Verhoeven. 

Ik ben 32 jaar oud. Samen met vriend Dirk en 2 dochters woon ik in Erp.  
Dit schooljaar start ik op basisschool de Regenboog als leerkracht van groep 4.  
Ik ben op dinsdag en donderdag aanwezig op locatie Hoevenbraak. 
Ik heb ontzettend veel zin om aan het nieuwe schooljaar te beginnen.  

Mocht je nog vragen hebben, loop gezellig binnen!  

 

 
 
 
 

 

Mijn naam is Zoë Boselie. 

Ik ben 32 jaar oud. In oktober start ik als onderwijsassistent in de Jonge Kind 
Groep. Ik start iets later omdat ik half juli moeder ben geworden van mijn derde 
kindje Saar en in september nog even van mijn verlof mag genieten. Verder heb 
ik een dochter Fleur (4 jaar) en zoon Stijn (3 jaar). Met mijn man Freek wonen 
wij in het mooie Wijbosch, waar wij dan ook vaak in het bos en bij de 
Schaapskooi te vinden zijn. Naast mijn kinderen en alles wat ik daarmee doe 
houd ik van wandelen (in de natuur), koken, sociale bezigheden met vrienden, 
lezen en dwarsfluit spelen. 
Ik heb heel veel zin om in oktober te starten en wie weet spreken we elkaar 
snel! 

 
 

Ik ben Annelie Bergman. 

Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Esch. Komend schooljaar start ik in de Jonge 
Kind Groep. Naast het werk hou ik ervan om leuke dingen te doen. Ik speel tennis 
en zit graag op het terras met mijn vriendinnen. Ik kijk er naar uit om vanaf dit 
schooljaar op de Regenboog te starten. 
Wil je nog iets van me weten, ben je altijd welkom om het aan me te vragen. 

 

 

 
 

 
Mijn naam is Marleen van Heeswijk. 

Ik ben 39 jaar en ik woon samen met mijn man en twee dochters in Schijndel. 
Komend schooljaar start ik als zij-instromer in groep 5 op locatie Hoevenbraak. 
Voorheen ben ik jarenlang werkzaam geweest binnen de gezondheidszorg, 
waarvan de laatste 12 jaar als IC-verpleegkundige. Na lang wikken en wegen heb ik 
besloten mijn hart te volgen en de overstap te maken naar het onderwijs. Ik heb er 
dan ook onwijs veel zin in! Naast de tijd die ik doorbreng met mijn gezin vind ik het 
fijn om te sporten, te reizen, te puzzelen en lees ik graag. Wil je meer van me 
weten spreek me dan gerust een keertje aan op het schoolplein. 
Ik kijk er naar uit om kennis met jullie te maken! 
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Mijn naam is Lisanne Timmers.  

Ik ben 25 jaar oud. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaar van Pabo Veghel. Ik 
loop komend jaar op maandag en dinsdag stage in groep 5 op locatie Wijbosch. 
Ook zijn er in het jaar verschillende stageweken. Dit betekent dat ik dan de hele 
week aanwezig in de groep. Ik hoop dit jaar in groep 5 te mogen afstuderen als 
een leerkracht.   
Voordat ik aan deze opleiding ben begonnen heb ik al twee opleidingen 
afgerond. Ik heb mijn diploma onderwijsassistent en mijn diploma pedagogisch 
medewerker kinderopvang.  
Naast mijn opleiding vind ik het erg leuk om te fotograferen en om creatief bezig 

te zijn. Mocht je nog vragen hebben over de inhoud van mijn stage of opleiding mag je altijd een mailtje 
sturen naar l.timmers@skoposschijndel.nl. 
 
 

 
Schoolreis 4 oktober 2022 
  
Komend schooljaar (2022-2023) mogen we weer op schoolreisje. De 
groepen 1 tot en met 3 gaan naar speelboerderij De Hooiberg in Bladel. 
De groepen 4 t/m 7 gaan naar De Efteling in Kaatsheuvel. We gaan met 
álle kinderen van de hele Regenboog op dezelfde dag, dinsdag 4 
oktober 2022 op schoolreis.  
De kosten voor De Hooiberg zijn nog niet bekend, dit hoort u zo spoedig mogelijk.  
De kosten voor De Efteling zijn wel bekend, namelijk €20,- per leerling.  
 
U krijgt begin schooljaar een brief met alle verdere informatie, tijden van vertrek en terugkomst. Tevens 
staat hierin vermeld wanneer en bij wie u het geld moet inleveren.  
 
Abonnementen Efteling 
Wanneer uw kind een abonnement van de Efteling heeft, willen wij u vragen dit aan de leerkracht door te 
geven. 
Graag meteen de eerste week van het schooljaar doorgeven bij de leerkracht.  
 
Wij hopen dat alle kinderen op 4 oktober een onvergetelijke dag beleven.  
Werkgroepen Schoolreisje 
 
 

 
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! 
 

 

mailto:l.timmers@skoposschijndel.nl
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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. 
 
 

Vanuit de verkeerswerkgroep 
 
Werkgroep verkeer 
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep. In 
deze werkgroep zitten: Adrie Hellings & Rob Zwijgers (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit 
school), Patricia Smits & Riky Eijsvogels (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  
Riky Eijsvogels    rikyeijsvogels@gmail.com 
Sanne van Esch    boersmavanesch@gmail.com 
 

 
Vanuit de MR 

 
De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en 

schoolbestuur. Zij bestaat momenteel uit tien leden, waarvan vijf ouders 

en vijf personeelsleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen 

van kinderen, ouders en het personeel van de school. Ze praat en beslist 

mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. 

 
U kunt ons altijd aanspreken voor vragen en feedback, maar ook mailen op   
ebc_regenboog_mr@skoposschijndel.nl 
De notulen van de MR zijn terug te vinden op de site van de MR: www.bs-deregenboog.nl 

mailto:patriciasmits308@hotmail.com
mailto:rikyeijsvogels@gmail.com
mailto:boersmavanesch@gmail.com
mailto:ebc_regenboog_mr@skoposschijndel.nl
http://www.bs-deregenboog.nl/
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onder het kopje school/MR. of via deze link:  Notulen MR.  
 

 
          

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

 
 

 
We hopen dat jullie genoten hebben van een fijne vakantie met in ieder geval mooi weer! 
Wij hebben er zin in om jullie volgende week weer te zien! 
De eerste week is altijd nieuw voor de kinderen maar ook 
voor ons, nieuwe kinderen, andere klassen, andere juffen..  
Daarom is het fijn als jullie met je kind bespreken wanneer 
hij/zij naar de b.s.o gaat en laat dit ook de juf/meester 
weten. Dan is het naast onze planning ook voor de 
kinderen zelf en de meesters en juffen duidelijk. 
Zo gaan wij samen weer zorgen voor een gezellige eerste 
week! 
 
Team de Paddestoel en de Zonnestraal 
 
 

 
 
VACATURE OPROEPKRACHT OVERBLIJVEN OP  
BASISSCHOOL 'DE REGENBOOG' 

 

 

https://www.bs-deregenboog.nl/main.php?id=81997#notulen

