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Activiteitenlijst
Di 17 november
Do 26 november
Ma 30 november
Di 1 december
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Studiemiddag – alle kinderen om 12.00 uur vrij
Ontruimingsoefening locatie Hoevenbraak
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Volgende informatiebulletin

Alle kinderen vrij op dinsdagmiddag 17 november!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten van de school zijn de kinderen op
dinsdagmiddag 17 november vrij! De school gaat die dag dus om 12.00 uur uit

Welkom op school!
Deze maand zijn ingestroomd:
Kleutergroep
Hamad
Evy
Scarlett
Brent

Kleutergroep
Guus B.
Guus v. B.

Thuisonderwijs in coronatijd
In principe worden met ouders/verzorgers van kinderen die niet naar school komen afspraken gemaakt
over werk dat zij thuis kunnen doen. Leerkrachten doen dit als ouders erom vragen. Mocht een kind al
een week thuis zijn, dan wordt er door de leerkracht(en) contact opgenomen om te overleggen over
mogelijk thuisonderwijs. Voor het thuisonderwijs maken we zoveel mogelijk gebruik van het programma
Schoolpoort.

Hekwerk op dorpsplein Wijbosch
Na de openbare dorpsraadsvergadering van maandag 21 september jl. is er door het bestuur van de
dorpsraad een positief advies uitgebracht over de plaatsing van een hek op het dorpsplein. Het hek dient
de veiligheid van het buitenspelen van de kinderen op de speelplaats van de school te vergroten.
Naar verwachting zal het hek binnenkort geplaatst worden. Wij zijn er op school erg blij mee!

Pompoen-challenge Wijbosch
Elk kind op De Regenboog W kreeg in het voorjaar twee pompoen zaadjes. De uitdaging
was de zaadjes op te kweken tot een plant. Wie kweekt uiteindelijk de grootste en
zwaarste pompoen?
De maten van de ingezonden pompoenen lagen erg dicht bijeen! Uiteindelijk kwam de
grootste pompoen van Ties uit groep 78W met een omtrek met 41,5 cm.
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Openingsdagen locatie de Paddestoel
We zijn erg blij u te kunnen vermelden dat locatie de Paddestoel (gelegen bij de Regenboog Wijbosch)
vanaf dit schooljaar meer dagen geopend is. Het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang is van
maandag t/m vrijdag geopend en de peuteropvang op dinsdag- en donderdagochtend. Zo kunnen we
meer continuïteit creëren voor de kinderen van deze locatie.

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. Voor meer informatie over hoofdluis
verwijzen wij u naar de website van het RIVM.
Overigens zullen wij u uiteraard blijven informeren als er in één van de
groepen hoofdluis bij kinderen is geconstateerd

Van de verkeersouders
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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Sinterklaas!
Het is weer bijna zover. Sinterklaas komt met zijn Pieten weer naar
Nederland. Ook wij verwachten hem samen met piet natuurlijk weer
hier op onze school. We gaan er een leuk feest van maken!
Voor alle duidelijkheid hebben we even alle data van de
Sinterklaasactiviteiten voor u op een rijtje gezet:
Vrijdag 13 november
Kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een envelop met €5,- mee naar huis
voor de surprise. Het begeleidende briefje wordt dinsdag 10 november
ervoor gemaild.
Maandag 23 november
Alle kinderen van groep JKG en 1 t/m 5 mogen hun schoen zetten met
daarin iets lekkers voor het paard of een tekening voor Sinterklaas.
Dinsdag 24 november
Schoen uithalen
Woensdag 2 december
Sinterklaasbezoek locatie Wijbosch.
De groepen 1 t/m 5 wachten met z’n allen op de binnenspeelplaats op de aankomst van Sinterklaas.
Gedurende de ochtend krijgen alle kinderen van groep 1 t/m 4 een bezoek van de Sint. De kinderen
mogen verkleed naar school komen.
Donderdag 3 december
Sinterklaasbezoek locatie Hoevenbraak.
De groepen PSZ, JKG en de groep 1 t/m 5 zullen buiten op de speelplaats, achter de school, Sinterklaas
verwelkomen. De optredens van de groepen 1 t/m 4 voor Sinterklaas vinden plaats in de gymzaal, zo
hoeft de Goedheiligman zich niet te verplaatsen. Het is de bedoeling dat de groepen een voor een langs
de Sint gaan i.v.m. Corona. . De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Vrijdag 4 december
De groepen 5 t/m 8 locatie Hoevenbraak en groep 5 t/m 8 locatie Wijbosch hebben deze dag surprise in
de klas.
Wij hopen op een leuke, gezellige periode!
Werkgroep Sinterklaas

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.
Bij het verschijnen van deze editie van het infobulletin heeft de MR inmiddels al twee keren vergaderd.
Het schooljaar is weer opgestart en de herfstvakantie ligt alweer achter ons. De maatregelen rondom
corona houden ons (helaas) nog altijd bezig. We nemen hierin onze verantwoordelijkheid in het belang
van onze leerlingen, ouders, leerkrachten en alle andere betrokkenen. Het ventilatiesysteem van de
school is gecontroleerd en goedgekeurd.
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De MR heeft de groepssamenstelling van de bovenbouw van locatie Hoevebraak met de directie
besproken. Op deze locatie is na de zomervakantie voor het eerst gestart om leerlingen uit groep 6, 7 en 8
in wisselende samenstellingen te laten samenwerken. Deze verandering kwam voor ouders en leerlingen
onverwacht. Met name de leerlingen uit groep 8 vertelden dat hun speciale gevoel tijdens het laatste
schooljaar verloren dreigt te gaan door de steeds wisselende groepsverdeling. De directie gaf aan dat het
niet de bedoeling is geweest om onduidelijkheid te creëren. Het bovenbouwteam evalueert deze
organisatievorm wekelijks en stelt deze waar nodig bij. De MR heeft zich voorgenomen om de
ontwikkelingen en de evaluaties te volgen en op te nemen als speerpunt in de jaarplanning.
Het jaarverslag en de besluitenlijst van het schooljaar 2019-2020 zijn inmiddels aan de MR overlegd. De
MR heeft nog de gelegenheid om hierop te reageren. Verder heeft de MR het werkplan bijgewerkt voor
dit schooljaar. De verdeling van de stimulering-pot is doorgeschoven naar de volgende vergadering.
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op: 30 november 2020.
U kunt ons mailen op het adres: 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.

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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