Educatief Basis Centrum De Regenboog
R.k. Basisschool De Regenboog
Email:info.regenboog@skoposschijndel.nl

Kinderopvang de Plu
Email: info@deplu.org

Website: www.bs-deregenboog.nl

Locatie Wijbosch
Schoolstraat 2
5482 EG Schijndel
tel: 073-5494377

Website: www.kinderopvangdeplu.org
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

Locatie Hoevenbraak
Hertog Jan II-laan 58
5482 BJ Schijndel
tel: 073-5492826

Nr. 11 schooljaar 2021-2022
1 juli 2022

Activiteitenlijst
Vrijdag 1 juli
Woensdag 6 juli
Donderdag 7 juli
Vrijdag 8 juli
Maandag 11 juli

08.30 uur
19.30 uur

12.45 uur
19.30 uur

Dinsdag 12 juli
Woensdag 13 juli
Donderdag 14 juli
Dinsdag 19 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli

Vrijdag 22 juli

Vrijdag 2 september

12.30 uur
19.30 uur
19.30 uur
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Alle kinderen vrij i.v.m. studie-tweedaagse schoolteam
Koffie-ochtend voor nieuwe ouders
Informatieavond nieuwe groep 3 locatie Hoevenbraak
2e rapport
Bekendmaking groepsverdeling schooljaar 2022-2023
Kennismakingsuurtje groepen schooljaar 2022-2023
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Afscheidsdag leerkrachten bovenbouw locatie
Hoevenbraak
Bedankmiddag voor hulpouders op beide locaties
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Musical groep 8 – locatie Wijbosch
Musical groep 8 – locatie Hoevenbraak
Afscheid van de groepen 8 op beide locaties
Afscheid van personeelsleden die stoppen op De
Regenboog aan het einde van het schooljaar
Laatste schooldag schooljaar 2021-2022
School om 12.00 uur uit
Start zomervakantie t/m vrijdag 2 september
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Iman
Bobbi
Eva

Mirthe
Bobbie
Guusje

Afscheid van personeelsleden

Meneer
Johan

Juffrouw
Mariëlle

Meneer
Rob

Juffrouw
Kim

Juffrouw
Daisy

Aan het einde van het schooljaar moeten wij helaas afscheid nemen van een vijftal collega’s. Om
uiteenlopende redenen stoppen zij met het werken op De Regenboog. Een kort overzicht:
Meneer Johan heeft, verspreid over twee periodes, in totaal ruim 26 jaar op De Regenboog gewerkt.
Naast het lesgeven heeft hij vooral zijn verdiensten gehad als onderwijskundig adviseur, waarbij hij een
belangrijke rol vervulde bij de ontwikkeling van het huidige schoolconcept. Meneer Johan, nu nog
werkzaam in groep 8 van de locatie Hoevenbraak, gaat met vervroegd pensioen.
Juffrouw Mariëlle maakt een carrièreswitch, zij gaat volgend schooljaar werken als PABO-docente op de
Hogeschool Arnhem/Nijmegen. Juffrouw Mariëlle werkte in totaal 23 jaar op De Regenboog, waarvan de
laatste jaren in groep 8. Zij heeft zich de laatste jaren vooral bekwaamd in het taalonderwijs, waarbij zij
als taalexpert recent nog Tweede Kamerleden van advies over het onderwijscurriculum heeft voorzien.
Meneer Rob gaat ook met vervroegd pensioen, nadat hij tweeënhalf jaar geleden weer terugkeerde op
De Regenboog, waar hij eerder al 6 jaar werkzaam was. Meneer Rob was vooral actief in de middenbouw
op onze school en gaat nu genieten van zijn vrije tijd.
Juffrouw Kim heeft een nieuwe uitdaging gevonden op een andere school, nl. in Nistelrode. Na twee jaar
als leerkracht, én daarvoor ook als student, op De Regenboog werkzaam te zijn geweest neemt zij
afscheid van ons en haar groep 6.
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Juffrouw Daisy was één jaar werkzaam op De Regenboog als leerkracht van de Jonge Kind Groep. Zij heeft
nu een andere baan, dichterbij haar woonplaats gevonden. Dus nemen we ook afscheid van juffrouw
Daisy.
De leerkrachten nemen op hun eigen manier afscheid van de groep waar zij het laatst werkzaam waren
en krijgen ook een gezamenlijke afscheidsbijeenkomst aangeboden. Dit zal zijn op donderdag 21 juli.
Gelukkig kunnen we ook melden dat de vacatures die door het vertrek van bovengenoemde collega’s
ontstaan, zo goed als ingevuld zijn! Op vrijdag 8 juli zal de groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar
bekendgemaakt worden.

Koffieochtend nieuwe ouders
Op woensdag 6 juli wordt er weer een koffieochtend op school
georganiseerd voor ouders waarvan het eerste kind op school komt.
Ouders krijgen tijdens deze ochtend vanaf 08.30 uur informatie over de
school en hoe de school omgaat met bepaalde pedagogische zaken. Nieuwe ouders zitten vaak met
praktische vragen hierover en willen deze zaken graag vooraf beantwoord zien. Deze ochtenden zijn
anders van invulling dan de jaarlijkse informatieavond voor de kleutergroepen, waarbij het voornamelijk
gaat over de manier van werken van de school op didactisch (leer)gebied. U kunt zich hiervoor aanmelden
door een mailtje te sturen naar m.vandenheuvel@skoposschijndel.nl
Graag even naam van uw kind vermelden en met hoeveel personen u aanwezig zult zijn. Alvast bedankt.

Informatieavond groep 3 locatie Hoevenbraak
Gaat uw zoon of dochter volgend schooljaar naar groep 3. Dan is deze informatie voor u bedoeld:
Vanaf groep 3 werken wij op locatie Hoevenbraak met grotere groepen en met meerdere leerkrachten.
Mocht u deze werkwijze nog niet kennen omdat uw oudste zoon of dochter komend schooljaar naar groep 3
gaat, dan willen wij deze manier van werken al vóór de zomervakantie graag aan u toelichten.
Daarom nodigen wij u uit voor een korte informatiebijeenkomst op donderdag 7 juli a.s om 19.30 uur.
Wilt u aanwezig zijn, meld u zich dan z.s.m. aan door een reactie sturen naar Marieke van Gorkum,
teamcoördinator van groep 3: m.vangorkum@skoposschijndel.nl

Bedankmiddag voor hulpouders op woensdag 13 juli
Het schoolteam wil de ouders én grootouders die het afgelopen jaar actief zijn geweest óp en vóór onze
school heel hartelijk bedanken voor hun hulp. Dit zal gebeuren tijdens een speciale bedankbijeenkomst
voor (groot)ouders op beide locaties op woensdag 13 juli a.s.
U bent deze dag om 12.30 uur welkom. Op de locatie Hoevenbraak wordt de bedankmiddag op de
speelplaats georganiseerd (bij slecht weer in De Vink) en op de locatie Wijbosch in De Schakel.
De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 14.00 uur.
Alle (groot)ouders die het (bijna) afgelopen schooljaar actief zijn geweest bij de activiteiten op school,
nodigen wij hierbij uit om op woensdag 13 juli om 12.30 uur aanwezig te zijn voor een leuke bijeenkomst,
waarbij ook alle kinderen betrokken worden. Het is uitdrukkelijk níet de bedoeling dat er jongere broertjes
of zusjes meegebracht worden!
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Wilt u onderstaand strookje inleveren als u komt! Graag zo spoedig mogelijk.
Alvast bedankt en tot woensdag 13 juli.

Naam: ________________________________________________________
Locatie: _________________________________ (Wijbosch of Hoevenbraak)
0

komt (komen) naar de bedankmiddag voor ouders op woensdag 13 juli a.s.

Eindmusical van groep 8
Het is bijna zover en dan mag groep 8 het
theater in om de musical van dit jaar te laten
zien: GroepJ8seizoen! Er is de afgelopen weken
hard gewerkt door de kinderen. Van acteren tot
zingen en van decor bouwen tot het regelen van kledingstukken. Er komt nogal wat bij kijken, maar het is
ontzettend cool om te doen! De musical van locatie Wijbosch zal op dinsdag 19 juli te zien zijn in het
theater “Het Spectrum” te Schijndel. De kinderen van groep 8 locatie Hoevenbraak mogen een dag later
de planken van het Schijndelse theater trotseren. Wij wensen de groepers 8 alvast heel veel plezier en
succes!

Rapportmap
Sinds dit jaar hebben we een mooie rapportmap om alle ontwikkelingsrapportages in te bewaren. In
tegenstelling tot wat u gewend was, dient u nu de rapportmap weer op school in te leveren. Op die
manier kan de map ieder jaar weer opnieuw gebruikt worden. Aan het eind van groep 8 krijgt uw kind de
rapportmap mee naar huis en heeft uw kind een mooi verzameldocument met alle rapportages van de
afgelopen jaren.
Wilt u zo vriendelijk zijn om de map voor woensdag 20 juli weer in te leveren op school.

Parro:
Zoals u weet werken we op De Regenboog met Parro.
Parro is, naast de brieven die u via de mail van ons ontvangt, ons communicatiemiddel met ouders.
In Parro sturen we korte berichten, herinneringen, oproepen voor ouderhulp etc. Daarnaast laten we u
zien wat we in school doen. Met als doel de ouderbetrokkenheid te vergroten.
U krijgt berichten rondom de Leeromgeving en/of andere onderwerpen die worden besproken de
komende tijd in en buiten de klas. Op deze manier hopen we u als ouder nog meer te kunnen betrekken
in ons onderwijs.
Tevens gebruiken we Parro om onze oudergesprekken te plannen. Op die manier kunt u snel en
gemakkelijk het gesprek plannen en in uw eigen agenda plaatsen.
Vandaar dat het belangrijk is om de Parro app te downloaden op uw telefoon en u aan te melden.
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Het emailadres dat u heeft doorgegeven op school is uw inlogadres. Uw wachtwoord dient u zelf aan te
maken. Klik eventueel op de volgende link voor meer uitleg rondom Parro: hulp Parro
Mocht het niet lukken om u aan te melden, kunt u altijd hulp vragen aan de leerkracht van uw kind.

Nieuwbouw Wijbosch:
U heeft vast gelezen in de media dat onze locatie Wijbosch zich mag gaan voorbereiden op nieuwbouw.
Op dit moment wordt er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om te kijken op welke locatie dit zal
plaatsvinden. Er is akkoord gegeven door alle partijen om dit onderzoek uit te voeren. Hierdoor hopen we
voor de herfstvakantie duidelijkheid te krijgen over de locatie van de nieuwbouw.
In de tussentijd gaan we ons als school oriënteren op de bouw. Op die manier zijn we goed voorbereid
wanneer we een start mogen maken. Het biedt ons, als school en als Wijbosch, veel mogelijkheden om
een brede samenwerking aan te gaan. Hier kijken wij ontzettend naar uit.
We zullen u op de hoogte houden.

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!

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!!
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Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2022-2023
(geboren tussen 1 augustus 2018 en 1 augustus 2019)

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2022-2023 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 2022-2023 verzoeken wij echter wel om nieuwe leerlingen z.s.m. 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 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. Dat kan via de e-mail: a.hellings@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826. We
zijn nog bezig om te kijken hoe we, ondanks alle beperkingen, toch alle toekomstige ouders een goed
beeld van de school kunnen geven. Informatie hierover volgt nog!
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het inschrijven voor volgend schooljaar.

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.
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Vanuit de verkeerswerkgroep
Deze maand stond in het teken van verkeer. Misschien hebben jullie kinderen hier al over verteld of met
trots hun diploma laten zien.
Het fietsexamen.
De leerlingen van groep 8 zijn vorig jaar allemaal geslaagd voor hun theoretisch fietsexamen.
De leerlingen van groep 7 hebben dit jaar allemaal hun theoretisch examen behaald.
Dit jaar mochten de leerlingen van groep 8 samen met de leerlingen van groep 7 het praktijkexamen
doen. De leerlingen gingen de examenroute in tweetallen fietsen. Op tijd stoppen, hand uitsteken en
veilig fietsen, dat is wat de vrijwilligers op hun controleposten registreerden.
En met trots kunnen wij vertellen dat iedereen geslaagd is! Goed gedaan kanjers!
Ook zijn we erg dankbaar voor alle vrijwilligers die mee hebben geholpen. Meneer Rob heeft de
examenroute gefietst langs alle vrijwilligers om een lekkere versnapering als dank aan te bieden.

ANWB Streetwise.
Dit jaar stond er ANWB Streetwise op het programma. Samen met de ANWB en het Daf museum hebben
we de leerlingen weer leuke en interessante lessen kunnen geven.
Groep 1 en 2 zijn samen met de juf met het project “toet toet” aan de slag gegaan. Het herkennen van
(gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met oversteken stonden centraal. En waarom is het
eigenlijk zo belangrijk dat je een kinderzitje en autogordel gebruikt?
Groep 3 en 4 zijn samen met de medewerkers van de ANWB aan de slag gegaan met het project “blik en
klik”. Waarom zijn een autogordel en kinderzitje zo belangrijk? Wat is een kijklijn en hoe steek je veilig
over?
De leerlingen zijn in de praktijk hiermee aan de slag gegaan. Samen in een klein autootje de praktijk
ervaren waarom deze dingen zo belangrijk zijn.
Groep 5 en 6 zijn samen met de medewerkers aan de slag gegaan met het project “hallo auto”. Wat is
een remweg van een auto? En hoe komt deze tot stand? Hoe ziet dat eruit vanuit de auto? De leerlingen
mochten dit op de bijrijdersstoel dit zelf ervaren.
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Groep 7 en 8 zijn aan de slag gegaan met het project “trapvaardigheid”. Lastige parcours fietsen,
slalommen, over je schouder kijken en ook nog je hand uitsteken. Hoe dan? Door deze praktijk
opdrachten leerden de leerlingen hoe ze dit het beste konden doen.
Groep 7 is dit jaar naar het Daf museum geweest. Samen met de leerkrachten en hulpouders leerden ze
over de dode hoek en andere verkeerssituaties.

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
Riky Eijsvogels
Sanne van Esch

patriciasmits308@hotmail.com
rikyeijsvogels@gmail.com
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
onder het kopje school/MR. of via deze link: Notulen MR.
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Van Peuteropvang en BSO
‘De Zonnestraal’ & ‘De Paddestoel’
De afgelopen week was het weer modderweek bij de Plu, we hebben allerlei verschillende activiteiten
gedaan waar de kinderen en wij weer volop van hebben genoten!

Hieronder een aantal voordelen van modder voor de ontwikkeling van kinderen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen ontdekken al spelend de wereld. Tijdens Modderweek ervaren kinderen de natuur echt.
Met al hun zintuigen en hun hele lijf.
Kinderen raken bekend met natuurlijke materialen zoals leem, aarde, zand en water.
Door Modderweek vergroten kinderen hun zintuigelijk bewustzijn. Bijvoorbeeld als ze over een
blote voeten pad of door een modderpoel lopen, ervaren zij verschillende soorten ondergronden.
Spelenderwijs oefenen kinderen met de grove en de fijne motoriek.
Kinderen verwonderen zichzelf door ontdekkingen te doen en te experimenteren. Wat zelf
ontdekt en ervaren wordt, wordt beter onthouden.
Plezier beleven aan de eigen scheppingen geeft een impuls aan het zelfvertrouwen van het kind.
Er is geen goed of fout.
Modder zorgt voor samenwerking en samen plezier maken, bijvoorbeeld tijdens het rollenspel bij
het bereiden van de heksensoep.
Door uit je comfort zone te gaan, kom je verschillende gevoelens tegen, zoals vies mogen worden
mag, durven doen, modder als plezierig materiaal ervaren. Elke positieve ervaring met de natuur
brengt het kind dichter bij de natuur.
Buiten liggen de materialen voor het oprapen en kinderen geven er een eigen betekenis aan:
stokjes die je vindt worden kaarsjes, lepels of frietjes. Modder kan een taart, soep, bouwwerk of
poep zijn. Een steentje wordt de kers op de taart. Deze ervaringen dragen bij aan de creativiteit en
taalvaardigheid van kinderen.
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