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Nr. 2 schooljaar 2020-2021
1 september 2020

Activiteitenlijst
Wo 9 sept
Ma 14 sept
Do 17 sept

20.30 uur

Ma 21 sept
Ma 21 sept t/m
6 okt
Di 22 sept

19.30 uur

Ma 28 sept t/m
wo 30 sept
Wo 30 sept
Do 1 okt

12.00 – 16.00 u

08.30 – 14.00 u
20.00 uur

Bijeenkomst dagelijks bestuur oudervereniging
Start toetsperiode voor de leerlingen van groep 8
Studiemiddag voor het schoolteam – alle kinderen ’s
middags vrij
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Start eerste toetsperiode
Schoolfotograaf (locatie Hoevenbraak)
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging (onder
voorbehoud)
Schoolkamp groepen 8
Start kinderboekenweek (t/m 11 oktober)
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Deze maand zijn ingestroomd:
Locatie Hoevenbraak:
Kleutergroep
Naomi
Saifullah
Luca
Marwan
Ravi
Xavi
Sacha
Dena
Jente

Saar
Daan
Fleur
Mathew
Milena
Aukje
J’esmay
Cas

Locatie Wijbosch:
Kleutergroep
Keet
Daan
Loïs
Matthijs

Jen
Yenthe
Sven
Noëlle

Groep 3
Elijah

Groep 4
Marnix

Groep 6
Evy

Groep 7
Lieve

Groep 3
Anwar

Schoolreisjes verplaatst naar juni 2021, schoolkamp gaat wel
door!
In de maand september stonden de schoolreisjes van de groepen 1 t/ 3 en de groepen 4 t/m 7 gepland.
I.v.m. de coronabeperkingen hebben oudervereniging en schoolteam besloten om de reisjes te
verplaatsen naar juni 2021. De data zijn nu als volgt:



Groep 1/m 3: donderdag 17 juni
Groep 4 t/m 7: dinsdag 29 juni

Hopelijk kunnen de reisjes op de nieuwe data zonder problemen gewoon plaatsvinden.
Het schoolkamp voor de groepen 8 gaat vooralsnog wel gewoon door. De beperkingen die er zijn
vanwege de coronamaatregelen zijn te overzien
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Ouders/verzorgers op school na de zomervakantie
Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met het coronavirus en blijft de bestrijding van dit virus
gevolgen voor het onderwijs hebben. Gelukkig mogen alle kinderen, mits klachtenvrij, wel gewoon naar
school.
Hierbij een herhaling van de afspraken die vanaf de zomervakantie gelden voor het bezoeken van het
schoolgebouw en schoolterrein door ouders/verzorgers:
 het brengen en ophalen van kinderen blijft vooralsnog op dezelfde manier plaatsvinden als vóór
de zomervakantie. Op beide locaties zijn daar goede afspraken over gemaakt en dat loopt naar
wens
 ouders/verzorgers mogen alleen het schoolgebouw binnen als vooraf een afspraak is gemaakt met
de leerkracht(en) of één van de andere personeelsleden. Op beide locaties mogen bezoekers
alleen via de hoofdingang naar binnen, moeten zich daar registeren en melden bij de administratie
(locatie Hoevenbraak) of conciërge (locatie Wijbosch). Daar krijgen bezoekers een
gezondheidscheck
 uiteraard dienen alle bezoekers binnen het schoolgebouw continu de 1,5 meterregel in acht te
nemen, evenals de hygiëneregels (handen wassen en na afloop ontsmetten)
 hulpouders mogen weer komen helpen onder de bovengenoemde voorwaarden. Hulpouders
kunnen zich voor dit schooljaar weer aanmelden (zie inventarisatie-lijsten) en ontvangen
binnenkort nader bericht over de afspraken

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
U kunt hierover ook meer lezen via onderstaande link:
https://www.ggdhvb.nl/jeugdgezondheidzorg/veelgestelde-vragen/gezondheid/wat-moet-ik-doen-alsmijn-kind-luizen-of-neten-heeft

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf komt dit schooljaar op de volgende data:
 dinsdag 22 september: locatie Hoevenbraak
 woensdag 28 oktober: locatie Wijbosch
Helaas zijn het coronavirus en de maatregelen die hiervoor opgesteld zijn, nog niet uit onze samenleving
verdwenen. Ook de schoolfotograaf heeft zich enigszins aangepast om te zorgen voor een zo goed
mogelijk resultaat. Er zullen daarom dit schooljaar géén broertjes-zusjesfoto’s gemaakt worden (zie
bericht hieronder).
Voor de rest zullen de foto’s zoveel mogelijk op dezelfde manier gemaakt worden als voorheen.
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Bericht van de schoolfotograaf over de broertjes-zusjesfoto:
‘Ons uitgangspunt is dat we zo snel mogelijk weer uit de school zijn. Hierdoor denken we dat het
wijs is om dit jaar geen broer/zus foto’s te maken. Dit is ook het meest chaotische stukje van de
fotografie, met veel geloop van de leerlingen. Ook moeten we eigenlijk altijd de kinderen aanraken
om ze goed te zetten. Verder in het jaar organiseren we op ons eigen initiatief zogenaamde
broer/zus dagen, waarbij ouders naar een externe locatie in de buurt (we moeten de locatie nog
bepalen) kunnen komen om hier, op afspraak, als ze willen nog een broer/zus foto te laten maken.
Wanneer dit plaatsvindt is nog even onder voorbehoud van de maatregelen die er de komende
weken / maanden nodig zijn. Wij zullen hier later nog over communiceren per mail en via onze
facebook pagina’ (www.kiekschoolfoto.nl)

Toetsperiode september 2020
In Schijndel is, i.v.m. het coronavirus, besloten op alle scholen de toetsweken die in juni 2020 gepland
waren te verzetten naar september 2020. Met als doel om na het thuisonderwijs eerst aandacht te
schenken aan groepsvorming en veiligheid te creëren in de schoolse ‘nieuwe’ omgeving.
Van 21 september tot en met 6 oktober staat de toetsperiode voor alle leerlingen (van groep 3 t/m 7)
gepland. De toetsen rekenen, spelling, woordlezen en begrijpend lezen zullen gemaakt worden. De
normering behorende bij de opdrachten is door CITO passend gemaakt aan de periode van afname.
Zou u in deze periode rekening willen houden met het maken van afspraken met bijvoorbeeld doctoren
en tandartsen onder schooltijd? Het is vaak vervelend voor de leerling om een toets op een later
moment te moeten inhalen. Bij ziekte is dit natuurlijk onvermijdelijk.
In het eerstvolgende oudergesprek zullen de uitslagen van de toetsen met u gedeeld worden.
Met de toetsen van CITO volgen wij de kinderen op systematische wijze. Het geeft een goed inzicht op het
aangeboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met de informatie formuleren wij
aandachtspunten op elk niveau voor de korte en langere termijn.
De leerlingen van groep 8 zullen de AMN Aansluiting gaan maken van 22 september tot en met 24
september. Deze toets is volledig digitaal en duurt gemiddeld 6 uur, verspreid over meerdere dagen. Met
deze toets worden vaardigheden, capaciteiten, gedrag en houding in beeld gebracht.
Mocht u meer willen weten over de inhoud van deze toets dan kunt u dit vinden op de site van AMN
(https://amn.nl/assessments-onderwijs/primair-onderwijs/aansluiting-po-vo )
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Tijdens het komende oudergesprek worden ouders en leerlingen uitgenodigd om het voorlopig advies
voor best passende brugklastype te bespreken. De uitslag van de AMN aansluiting maakt deel uit van het
gesprek. U ontvangt een uitnodiging van de leerkrachten van groep 8 voor dit gesprek.

Van de verkeersouders
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. De fietsen en steppen komen weer uit de schuur. Kinderen
lopen, fietsen en steppen op weg naar school of naar huis. Ook wordt het drukker bij de Kiss and Ride
zone (Hoevenbraak). Let op dat u hier niet parkeert en uw auto verlaat. Deze strook is echter alleen
bedoelt om uw kind uit te laten stappen zodat u meteen weer kunt vertrekken.
Ook de stoep voor de huizen bij de kiss and ride zone is geen parkeermogelijkheid.
We willen het zo overzichtelijk en veilig mogelijk houden voor onze leerlingen.
Nieuwe verkeersouder (Wijbosch)
We hopen dat we dit jaar weer leuke en leerzame activiteiten kunnen gaan organiseren. Dit doen wij met
de ondersteuning van de verkeerswerkgroep. Dit jaar is het laatste jaar van Anita (verkeersouder
Wijbosch) maar wij zijn erg blij dat er een vervanger is gevonden. Sanne van Esch zal dit jaar met onze
werkgroep meelopen en na dit schooljaar Anita gaan opvolgen.
Sanne heeft 4 kinderen die allemaal op basisschool de Regenboog (Wijbosch) zitten.
Vacature locatie Hoevenbraak
Dit jaar is er een vacature open op de locatie Hoevenbraak. Je zult samen met de andere verkeersouder
van deze locatie overleggen, organiseren en 4 keer per jaar een overleg hebben met de
verkeerswerkgroep. Omdat we met 3 verkeersouders zijn is het makkelijk om de taken te verdelen,
overleggen en samen leuke en leerzame activiteiten organiseren.
Het kost niet veel tijd en hoeft ook niet bij alle verkeersactiviteiten aanwezig te zijn.
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, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak),
Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch) 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
Wendy van der Aa-van Beek
Anita van Minderhout
Sanne van Esch

patriciasmits308@hotmail.com
wendy_van_beek85@hotmail.com
a.vminder@home.nl
boersmavanesch@gmail.com
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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 mailen op het adres: mr.regenboog@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.

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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