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Nr. 2 schooljaar 2021-2022
1 oktober 2021

Activiteitenlijst
Vrijdag 1 oktober
Maandag 4 oktober
Dinsdag 5 oktober

19.30 uur
Hele dag

Woensdag 6 oktober

Donderdag 7 oktober
Vrijdag 8 oktober
Maandag 11 oktober
Dinsdag 12 oktober
Donderdag 21 oktober
Vrijdag 22 oktober
Maandag 25 oktober
t/m vrijdag 29 oktober
Maandag 1 november

Middag
20.30 uur
12.00 uur

Start kennismakingsgesprekken met ouders
Schoolreisje van de groepen 4 t/m 7
Bijeenkomst van de medezeggenschapsraad
Dag van de leraar en studiedag voor alle leerkrachten van
de Schijndelse scholen. Alle kinderen vrij!
Schoolfotograaf locatie Wijbosch
Start kinderboekenweek (t/m 17 oktober)
Informatieavond groep 8W en de groepen 6-7-8H
Oefenen ontruimingsplan
Schoolreisje van de groepen 1 t/m 3
Studiemiddag voor alle leerkrachten – alle kinderen ’s
middags vrij
Bijeenkomst dagelijks bestuur oudervereniging
Afscheid juffrouw Marja
School uit en start herfstvakantie
Herfstvakantie
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Shuo Loet
Saar
Puk
Hope Puck
Demi Daniël

Groep 3
Shienna
Groep 4
Isa
Zoey

Locatie Wijbosch

Groep 7
Alex

Kleutergroep
Zoë
Milan
Siem
Maud

Groep 3
Anna

Groep 5
Sem

Groep 4
Chelsea
Margie

Afscheid van juffrouw Marja Schippers
Het is dan zover: juffrouw Marja gaat met pensioen. Méér dan 46
jaar heeft zij in het onderwijs gewerkt, waarvan 44 jaar op De
Regenboog. In die jaren heeft zij allerlei functies ingevuld: van
kleuterjuf tot locatieleider en van intern begeleider tot adjunctdirecteur.
Het hart van juffrouw Marja heeft altijd bij de kinderen gelegen, met
name bij de kinderen die het niet zo gemakkelijk hadden in het leven.
Ook onderwijskunde had haar grote interesse. Zij heeft aan de basis
gestaan van het huidige onderwijsconcept van De Regenboog en
heeft daarna jarenlang leiding gegeven aan de uitvoering ervan.
Wij willen haar op deze plaats heel erg bedanken voor haar
jarenlange inzet voor De Regenboog en gaan haar uiteraard een
onvergetelijk afscheid bezorgen. Dat doen we op donderdag 21
oktober a.s.
Ouders/verzorgers die graag afscheid van haar willen nemen, kunnen dit op die dag doen tussen 14.00 en
15.00 uur op de locatie aan de Hertog Jan 2-laan.
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Voorstellen Rob
Beste leerlingen en ouders,
Via deze weg wil ik me aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Rob Zwijgers-Kooi en vanaf 1 oktober ga ik van start als adjunctdirecteur bij Bs De Regenboog. Ik volg Marja op die binnenkort van haar
welverdiende pensioen mag gaan genieten.
Ik ben
38 jaar en woon samen met Maurits en onze twee kinderen Madee en Levi in Nieuwkuijk, een klein
dorpje bij ‘s-Hertogenbosch.
In mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om lekker te ontspannen tijdens een etentje of een bezoekje aan het
theater. Daarnaast geniet ik graag van de zon en gezelligheid.
Ik ben van dinsdag tot en met vrijdag aanwezig op school. Spreek me gerust aan om een praatje te maken
of mail me zodat we een gesprek in kunnen plannen als er behoefte aan is. Ik ben bereikbaar via
r.zwijgerskooi@skoposschijndel.nl
We spreken elkaar vast op het schoolplein of tijdens een van de komende informatiebijeenkomsten.
Ik heb er in ieder geval erg veel zin in!
Tot snel.
Groetjes Rob

Gesprekken van schooldirectie met nieuwe ouders
Tot maart 2020 zijn nieuwe ouders, een paar maanden nadat hun oudste kind op onze school begonnen
was, uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de directeur, Adrie Hellings. In dit gesprek werden
ook de eerste ervaringen met de school besproken. Vanwege de coronamaatregelen zijn deze gesprekken
het laatste anderhalf jaar vervallen.
Binnenkort zullen ze weer ingepland gaan worden, maar er is een groep ouders waarmee dit gesprek niet
gevoerd is. Als dit voor u het geval is én u wilt graag alsnog het kennismakingsgesprek met de directeur
voeren, stuur dan even een berichtje naar de schooladministratie: Jolanda van Ampting:
j.vanampting@skoposschijndel.nl
Nieuwe ouders die dit schooljaar gestart zijn met hun oudste kind op onze school, ontvangen binnenkort
een uitnodiging voor dit gesprek.

Alle kinderen vrij op dinsdag 5 oktober!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten van de Schijndelse scholen zijn alle kinderen
vrij op de internationale Dag van Leraar, dinsdag 5 oktober.
In de eerste week van oktober zal op veel scholen bijzondere aandacht aan de leraren worden besteed.
Ook op BS De Regenboog zal deze week niet onopgemerkt voorbijgaan!
Meer informatie over het programma en de achtergronden van de onderwijsweek en de dag van de
leraar is te vinden op www.nationaleonderwijsweek.nl
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Alle kinderen vrij op maandagmiddag 11 oktober!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten van de school zijn de kinderen op
maandagmiddag 11 oktober vrij! De school gaat die dag dus om 12.00 uur uit

BS De Regenboog en het coronavirus
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn de coronamaatregelen onlangs verder versoepeld. Ook voor school geldt
dat de anderhalve metermaatregel vervalt en we dus terug kunnen keren naar de periode vóór maart
2020. Ouders zijn weer van harte welkom binnen de school en hoeven zich niet vooraf te melden en te
registreren. U kunt de school zo weer binnenlopen.
Toch willen we enkele afspraken met u maken:
• De inloop ’s morgens (vanaf 10 minuten vóór schooltijd):
o Op de locatie Hoevenbraak gaan de kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 3) weer via
de speelplaats en via de deur aan de achteringang naar binnen. Voor alle andere groepen
van beide locaties blijft de ingang zoals die was en ook nu is. Bij de deur worden de
kinderen van de onderbouw opgevangen door één van de leerkrachten en lopen zij zoveel
mogelijk alléén naar binnen. Ouders mogen mee naar binnen als ze bij de leerkracht
aangeven dat ze even iets willen doorgeven aan één van de leerkrachten
o Bij startende leerlingen mogen de ouders één week mee naar binnen, daarna gaan we
ervan uit dat de kinderen dit zelfstandig kunnen. Uiteraard zijn uitzonderingen na overleg
altijd mogelijk
• Kennismaking en verjaardagen:
o Bij de verjaardagen van de kinderen van de onderbouw en bij kennismakingsmomenten
zijn beide ouders weer van harte welkom
Wij vinden het heel fijn dat we ouders/verzorgers weer gewoon binnen de school kunnen en mogen
ontvangen, maar willen de drukte in het gebouw bij de inloop ’s morgens zoveel mogelijk beperken. Dit
doen we m.n. om de opstart van de dag voor de kinderen én leerkrachten rustig te laten verlopen. De
ervaringen hiermee tijdens de afgelopen anderhalf jaar waren zeer positief. Dít is één van de weinige
zaken uit de afgelopen periode die we graag willen behouden. Als u de leerkracht wilt spreken, kunt u het
beste gewoon een afspraak maken!
Mochten er vragen of opmerkingen zijn over deze afspraken, dan horen wij dat graag.

Schoolfotograaf: 6 oktober (W)
De schoolfotograaf komt dit schooljaar ook nog naar de locatie
Wijbosch en wel op woensdag 6 oktober. Enkele weken nadat de
foto’s gemaakt zijn, zullen ze u vrijblijvend aangeboden worden.
Er worden geen broertjes en zusjesfoto’s gemaakt onder
schooltijd. Het kost nl. erg veel organisatie en onderwijstijd om
deze foto’s te laten maken.
U hebt wel de mogelijkheid om zelf met uw kinderen deze foto ná schooltijd te laten maken, evt. met
daarbij ook uw kinderen die niet meer óf nog niet op school zitten.
Op locatie Wijbosch is dat mogelijk op woensdag 6 oktober vanaf 14.00 uur.
Bij afname van alle pakketten in één gezin is de broer/zus-foto gratis. Deze aanbieding geldt alleen als er
twee of meer kinderen op de Regenboog zitten.
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Kindmonitor 0 t/m 11 jaar
De GGD Hart voor Brabant heeft eind september een uitnodiging om de Kindmonitor in te vullen
verstuurd naar ruim 35.000 ouders van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 11 jaar. De vragen uit deze
enquête gaan over de gezondheid, leefstijl en woonomgeving van de kinderen. Heb je een uitnodiging
ontvangen? Doe mee, jouw mening telt!
Meer informatie en een kort filmpje kun je vinden op www.startvragenlijst.nl/GGDBrabant

Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen heeft er al een aantal maanden geen luizencontrole op school
plaatsgevonden. Wij adviseren u daarom om, nog meer dan anders, alert te zijn en uw kind(eren)
regelmatig op hoofdluis te controleren. Informatie
over het behandelen van hoofdluis kunt u in
bijgevoegde folder vinden.
Overigens zullen wij u uiteraard blijven informeren als
er in één van de groepen hoofdluis bij kinderen is
geconstateerd.
De luizencontrole zal na de herfstvakantie weer
opgestart worden.

Schoolreis groepen 4 t/m 7
Maandag 4 oktober staat het schoolreisje
voor de groepen 4 t/m 7 gepland. Rond kwart
voor 9 verwachten we te vertrekken.
Komen jullie ons uitzwaaien? We gaan er een
gezellige dag van maken in Toverland en verwachten rond 17.45 uur weer terug op school te zijn.

Schoolreis onderbouw
Op vrijdag 8 oktober a.s. gaan we met de onderbouw naar Ouwehands dierenpark in Rhenen. We
vertrekken in grote bussen, zo snel mogelijk na aanvang van de school. We verwachten om 17 uur weer
terug te zijn op school. Het is dan erg leuk wanneer u uw kind kunt komen uitzwaaien. Uw kind neemt op
deze dag fruit, een lunchpakketje en een flesje drinken mee in een tas die hij of zij zelf kan dragen!.
Doe uw kind deze dag makkelijk zittende kleding die ook best vies mag worden en (dichte) schoenen
waarmee ze goed kunnen lopen
Bij goed weer is het verstandig om uw kind ’s morgens goed in te smeren tegen de zon.
We gaan er een super leuke dag van maken!
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Oefenen ontruimingsplan
Op donderdag 7 oktober 2021 gaan we op locatie Hoevenbraak en Wijbosch het ontruimingsplan
oefenen. De kinderen worden hier in de klas op voorbereid. We oefenen het ontruimingsplan twee keer
per jaar. Een aantal medewerkers van onze school hebben een B.H.V. opleiding en ieder schooljaar is er
voor hen een herhalingscursus.

Kinderboekenweek 2021
Van 6 oktober t/m 17 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “Worden wat je wil”.
Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar
oud bent of al tien jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of
kok… kinderen spelen vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of
helden: een bekende zangeres, voetballer of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om
over beroepen na te denken of te fantaseren. Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat
je wil en alvast dromen over later! Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek!

Maak de meester of juf blij! (actie Bruna)
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het
(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!

Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
•
•
•
•

U koopt in de periode van 6 t/m 17 oktober 2021 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale
Bruna-winkel en levert de kassabon vóór de Herfstvakantie (22 oktober) in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op. We ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 15 december voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken
uitzoeken in een Bruna-winkel.

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op www.bruna.nl/schoolbieb
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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

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 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.
De eerste MR vergadering vindt op maandag 4 oktober plaats. Tijdens de eerste vergadering worden de
speerpunten voor het komend schooljaar opgesteld.
Wij gaan van start met nieuwe gezichten. Jelmer Broks en Susanne Bijl namens het personeel en Fiona
Looman, Loes Beekmans, Ruberto van der Eerden en Patrick Wolven namens de ouders. De laatste stelt
zich hieronder aan u voor.
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Hallo,
Vanaf komend schooljaar mag ik zitting nemen in de
oudergeleding van de MR. Hier ben ik ontzettend trots en
dankbaar voor. Graag wil ik mijzelf dan ook via deze weg kort
voorstellen.
Mijn naam is Loes Beekmans, 35 jaar, getrouwd met Lorenz
Beekmans en trotse moeder van Britt (groep 5 locatie H) en
Fem (groep 3 locatie H). Ik ben werkzaam binnen
Onderwijsgroep Tilburg in de functie van Coördinator
Onderwijsuitvoering verantwoordelijk ben voor alle docenten.
Vanuit mijn zijde hoop ik een positieve bijdrage te kunnen
leveren met betrekking tot de vraagstukken welke spelen
binnen de MR. Naast mijn werk vind ik het tevens belangrijk
om lokaal betrokken te zijn.
In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen of een stukje hardlopen.
Daarnaast kan ik enorm genieten van een borrelmiddag met
vrienden of familie, een dagje shoppen of een heerlijke
vakantie met mijn gezin.
We gaan er iets moois van maken, Ik heb er zin in!

Hoi allemaal
Mijn naam is Patrick Wolven en ik woon samen mijn
vriendin in Wijbosch. Ik heb 2 kinderen waarvan de
oudste 5 en de jongste nu 2 is. Ik ben actief vrijwilliger bij
stichting anders in het bestuur. Daarnaast coördineer ik
logistiek op het 1 ander festival. Ook ben ik actief
geweest in de achterban van CDA en ben ik in het
verleden actief geweest als bestuurslid van VVN. Ook is
Paaspop wellicht bij vele bekend en ook daar help ik mee
met de opbouw in de elektro ploeg. Misschien dat je
wellicht mijn gezicht dus al ooit hebt gezien. Nadat ik de
vacature voor MR-lid zag staan voelde ik me er door
aangetrokken om ook hier actief mee te kunnen zijn voor
de school. Waar ondertussen mijn zoon op zit. Ik hoop op
een prettige en fijne samenwerking.
Groetjes Patrick Wolven
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Dag team en ouders van de Regenboog!
Mijn naam is Fiona Looman, ik woon samen met mijn man
Xander en wij hebben twee fantastische jongens Puk en
Bobby.
Puk zit inmiddels in groep 3 van de Regenboog in Wijbosch.
En ik ben ook in het onderwijs te vinden. Ik werk als
beleidsmedewerker in het basisonderwijs. Samen met scholen
werken aan kwaliteit van onderwijs is wat ik graag doe. Samen
zorgen voor gelukkige kinderen én gelukkige leraren; een
mooie opdracht voor ons allemaal! Binnen de MR denk ik daar
een fijne bijdrage aan te kunnen leveren. Op naar moois!

Mijn naam is Ruberto van der Eerden, 46 jaar oud, en sinds 6 jaar
woonachtend in het mooie Wijbosch. In het dagelijks leven ben ik
eigenaar van R. van der Eerden Finance & Control. Hier houd ik mij
bezig met boekhoudingen, fiscale adviezen en diverse andere
financiële aangelegenheden.
Naast ondernemer ben ik ook vader van Danay (2014, groep 4) en
Roan (2015, groep 3) en verloofd met Anniek.
Ik heb me aangemeld voor de MR, omdat ik graag betrokken wil
zijn bij de school van onze kinderen. Samen met de andere leden
van de MR wil ik graag actief meedenken over het beleid op De
Regenboog. Ik hoop zo mijn steentje bij te dragen aan een school
waarbij een goede sfeer en kwalitatief goed onderwijs voorop
staan.

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
onder het kopje school/MR. of via deze link: Notulen MR.

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 (vanuit directie), Jolanda van Ampting (vanuit school), Patricia Smits
(verkeersouder Hoevenbraak), Sanne van Esch (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn (vanuit de
gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?
Patricia Smits
Sanne van Esch

patriciasmits308@hotmail.com
boersmavanesch@gmail.com
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Van Peuteropvang en BSO
‘De Zonnestraal’ & ‘De Paddestoel’

Deze maand aan ons de eer om ons aan jullie voor te stellen:
Wij zijn Iris, Angèle en Dana en we werken alle drie bij BSO locatie de Paddestoel. Iris en Dana
combineren dit met het werken bij het kinderdagverblijf en Angèle met de peuteropvang. De combinatie
is heel prettig voor ons en voor de kinderen die doorstromen naar de BSO wanneer zij 4 jaar zijn.

Mochten jullie nieuwsgierig zijn naar onze BSO dan kom maar gezellig een keer aan.
We gaan er dit jaar weer een fijne tijd van maken!

VACATURE OP BASISSCHOOL 'DE REGENBOOG'
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