
 
 
 

 
NIEUWSBRIEF juni/juli 2019 

DE REGENBOOG 
 

Schooljaar 2018-2019 
 
 

 
Kalender  
Vrijdag 31/5 t/m vrijdag 7/6 vakantie 
Maandag 10/6 Pinksteren: Leerlingen vrij 
Vrijdag 14 juni: Schoolfotograaf Koch, vanaf 12.15 uur foto’s broertjes/zusjes 
Maandag 1 juli: Studiedag team mbt missie/visie: leerlingen vrij 
Woensdag 3 juli: Schoolreis groep 1 t/m 7 
Vrijdag 5 juli: Eindfeest 
Dinsdag 9 juli + donderdag 11 juli: Rapportgesprekken 
Woensdag 10 juli t/m vrijdag 12 juli: Schoolkamp groep 8 
Dinsdag 16 juli: Wenmoment in de nieuwe groep (middag) 
Woensdag 17 juli: Musical en afscheid groep 8 
Donderdag 18 juli: Laatste schooldag en continurooster tot 14.15 uur(alle leerlingen eten op 
school in de eigen klas) 
Vrijdag 19 juli: Leerlingen vrij 
Maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus: Zomervakantie! 

1 
 



Nieuwe leerlingen:  
Deze maand is Laura in groep 5 nieuw bij ons op school gekomen. We 
wensen haar veel plezier en een leerzame tijd op De Regenboog. 
 
Algemene informatie 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
 
Herfstvakantie 21-10 t/m 25-10 
Kerstvakantie 23-12 t/m 03-01 
Voorjaarsvakantie 24-02 t/m 28-02 
Goede vrijdag/Pasen 10-04 t/m 13-04 
Meivakantie 27-04  t/m 08-05 
Hemelvaart 21-05 t/m 22-05 
Studiedag BB 29-05 
Pinksteren 01-06 
Zomervakantie 20-07 t/m 28-08 
 
Er zullen nog 3 studiedagen gepland worden. Wanneer deze bekend zijn, hoort u deze 
meteen. 
 
 
Groente en Fruitdag 
Na de meivakantie hebben we een  echte groente en fruitdag 
ingevoerd op school. Iedere woensdag vragen we aan u of u een 
stukje fruit/groente mee kunt geven, zodat we met elkaar een 
gezonde fruitdag binnen school hebben.  
Volgend schooljaar worden dit  drie dagen  per week, nl. dinsdag, woensdag en donderdag. 
Hiervoor kunt u een schoolfruit abonnement voor af gaan sluiten.  
U hoort daarover binnenkort meer. 
 
 
Onderwijs  
Visie traject 
17 mei heeft het team met elkaar een missie beschreven. Op 1 juli zal deze verder 
uitgewerkt worden. Dan wordt het voor u ook duidelijk, hoe u die missie in het dagelijks 
handelen terugziet binnen de school. 
 
Missie de Regenboog 
 
Wij geloven in een positieve benadering, onderling vertrouwen en een stimulerend 
leerklimaat met balans tussen de verschillende ontwikkelingsgebieden. 
 
In ons handelen staan respect, verantwoordelijkheid, veiligheid en groei voorop. 
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Musical en afscheid groep 8:  
De ouders van de leerlingen van groep 8 ontvangen via juf Marjan en juf Karin de informatie 
over de musical en het afscheid. De leerlingen gaan naar verschillende scholen, dat zal 
vreemd zijn, en ook spannend. We wensen alle leerlingen een leuk afscheid, een fijne 
vakantie en een goed begin in de brugklas! 
 
MR / GMR: 
We zoeken een ouder die namens ons cluster mee wil denken in de GMR over beleidszaken 
rondom formatie, personeel, financiën of huisvesting. Graag opgeven bij  
Gerrie Amperse of bij 1 van de MR leden. 
MR cluster vergadering: Op 28 mei hadden op De Meent een gezamenlijke MR vergadering 
van ons cluster. We keken terug op het afgelopen jaar, we hebben afspraken gemaakt voor 
volgend schooljaar ( weer 3 gezamenlijke vergaderingen) en we hebben als totale groep 
kennisgemaakt met de nieuwe locatieleiders. Goed om te vertellen is, dat we terugkijken op 
een positief verlopen werving en selectie van de nieuwe locatieleiders en dat het als 
bijzonder positief is ervaren om dit met elkaar te doen. 
 
Personeel 
Annemarie Looijenga 
De vrijdagen tot de zomervakantie zal Annemarie vanwege gezondheidsredenen niet voor 
groep 1-2 staan. Op deze dagen komt meester Eelco voor de groep. Annemarie is op de 
vrijdag wel aanwezig en zal wat ondersteunde directietaken op zich nemen. 
 
Karima Janssen 
Karima moet het vanwege gezondheidsredenen rustiger aan doen. Judith Rensen zal op 
woensdag 12 juni groep 4-5 draaien en Karima staat wel zelf op donderdag en vrijdag voor 
groep 3. Op de woensdagochtend is zij aanwezig en zal dan ondersteunde werkzaamheden 
uitvoeren. 
De andere woensdagen tot de zomervakantie komt er een invaller in groep 4-5. 
 
Karin van Kampen 
Karin heeft besloten om niet meer als leerkracht werkzaam te willen zijn. Zij gaat binnen 
BasisBuren de functie van onderwijsondersteuner vervullen. Dit zal komend schooljaar niet 
op De Regenboog zijn. Met het team nemen we van haar afscheid met een gezellige lunch. 
Zij zal van haar groep op een gepaste manier afscheid nemen en mocht u haar een handje 
willen geven, tot het eind van het schooljaar is zij op woensdag en donderdag aanwezig! 
 
Info vanuit SKLM 
Met school en SKLM is afgesproken dat SKLM regelmatig een bijdrage levert aan de 
nieuwsbrief van school. We zitten niet alleen in hetzelfde pand maar werken ook nauw 
samen. Door onderdeel te zijn van deze nieuwsbrief hopen wij dat dit nog meer zichtbaar 
wordt. 
 
VVE Locatie 
Met trots kunnen wij zeggen dat de speelleergroepen van SKLM vanaf 1 mei jl., na veel 
inspanning in de kwaliteitsverbetering, VVE locatie zijn! VVE staat voor Voor en 
Vroegschoolse Educatie oftewel van de peuteropvang tot en met groep 2 een goed aanbod 
voor kinderen, zodat ze zonder achterstand in groep 3 kunnen starten. Er ontstaat 
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hierdoor een doorlopende leer- en ontwikkellijn met het consultatiebureau en de scholen. 
Om te mogen werken als VVE locatie moet je aan strengere eisen voldoen dan een locatie 
die geen VVE biedt. Zo is iedere pedagogisch medewerker die op een VVE groep werkt in 
het bezit van een VVE diploma met de daarbij behorende eisen aan taalniveau. 
Op alle dagopvang en speelleergroepen van SKLM werken we met een VVE programma, Uk 
en Puk. Hierbij worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd. in het bijzonder op de gebieden 
taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat hierbij van belang is dat wij 
de groepen passend hebben ingericht met materialen die deze ontwikkeling bevorderen. 
Ook worden ouders betrokken bij het stimuleren van de ontwikkeling van hun kind. Zo 
ontstaat meer het gevoel van samenwerken aan de ontwikkeling van het, voor ouders, 
kostbaarste bezit. 
 
Een voorbeeld uit de praktijk: 
De methode Uk en Puk werkt themagericht. Om de 6 weken is er een 
ander thema, bijvoorbeeld “Wat heb ik aan?”. De pop Puk speelt hier 
een belangrijke rol in. Alle avonturen en ontdekkingen die de kinderen 
doen, maakt Puk ook mee. Puk heeft geknoeid, zijn kleren zijn vies. O 
jee, wat nu? Hoe lossen de peuters dit op? Uit de wasmand zoeken de 
kinderen schone kleren voor Puk. Maar welke kleren passen? Wat is te 
groot en wat te klein? (groot/klein, spelenderwijs bezig zijn met 
rekenprikkels!). 
Gedurende het thema zetten we woorden centraal die we het hele 
thema door herhalen en die we op meerdere manieren aanbieden. Als voorbeeld het woord 
‘korte broek’ of ‘jurk’. 
We laten hiervan woordkaarten zien, gebruiken de woorden in een verhaal en passen het 
toe op de groep. Bijvoorbeeld door een korte broek aan te trekken. Op deze manier gaan 
deze woorden echt leven . Je merkt dit vaak aan het eind van het thema, de woorden 
hebben betekenis gekregen. En daar gaat het om! 
Heeft u interesse, vragen of wilt u een keer komen kijken, loop gerust bij ons binnen om een 
vrijblijvende afspraak te maken. 
 
Met vriendelijke groet,  
Gerrie Amperse - 0610749187  
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Info Schoolfotograaf vrijdag 14 juni 
 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
Foto Koch komt vrijdag 14 juni op De Regenboog de schoolfoto’s maken.  De complete 
a�andeling van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de 
school.  
 
Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op 
de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit  vóór  de fotografiedag aangeven bij 
de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen 
de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 
 
Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de 
inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis 
in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke ac�e voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen 
bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gra�s! U hoe� niet persé meerdere foto’s te 
bestellen.  
U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u 
zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of ex-partner), 
zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 
 
Foto Koch hee� het assor�ment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie 
keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 
waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 
U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze!  
 
Let op: 
Vanaf 12.15 uur kunnen er broertjes en zusjes foto’s worden gemaakt.  
U kunt zich melden bij de OR ouders in de hal.  
 
 
T I P  van de schoolfotograaf: als uw kind k l e u r r i j k e  kleding draagt, komt de foto beter tot zijn 
recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het team van de Basisschool 
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