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. 1 schooljaar 2021-2022
3 september 2021

Activiteitenlijst
Maandag 6 sept
Dinsdag 14 sept
Dinsdag 21 sept
Woensdag 22 sept
Donderdag 23 sept

Maandag 27 sept t/m
woensdag 29 sept
Donderdag 30 sept
Vrijdag 1 oktober

09.45 uur
13.00 uur

08.30 –
14.00 uur

Eerste schooldag 2021-2022
Officiële start nieuwe schooljaar op beide locaties
Officiële opening speel-leertuin locatie Hoevenbraak
Informatieavond groepen 1-2W, 3W, 3H, 6W, 7W, 8W,
6H, 7H en 8H
Informatieavond groepen 4H en 5H
Schoolfotograaf locatie Hoevenbraak
Informatieavond 1-2H, 4W en 5W
Schoolkamp van de groepen 8

18.30 –
19.30 uur

Inloopuurtje
Volgende informatiebulletin

BS De Regenboog en het coronavirus
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw begrip voor alle coronamaatregelen van het afgelopen
schooljaar. Wij hadden gehoopt dat de meeste maatregelen na de zomervakantie zouden kunnen
vervallen, maar dit is helaas nog niet het geval.
We blijven ons uiteraard aan de RIVM-voorschriften houden en willen u nogmaals vragen om dat ook te
doen en bij twijfel uw kind(eren) thuis te houden.
Welke maatregelen gelden nog voor de basisscholen, in ieder geval tot 20 september waarna verdere
versoepelingen aangekondigd zijn:
• De afspraken van het afgelopen schooljaar over het brengen en ophalen van de kinderen blijven
gehandhaafd
• Ouders/verzorgers zijn welkom op school binnen de volgende richtlijnen: er dient een
gezondheidscheck plaats te vinden en de 1,5 meterregel dient in acht genomen te worden
• Bij het vieren van verjaardagen van kinderen én bij kennismaking van nieuwe leerlingen is één
ouder van harte welkom om mee te komen
• De oudergesprekken kunnen weer op school plaatsvinden, maar er kan ook gekozen worden voor
online-gesprekken. Leerkrachten maken hier zelf afspraken over met hun eigen ouders/verzorgers
• Activiteiten zullen weer doorgang vinden, mits betrokken volwassenen zich aan de 1,5 meterregel
kunnen houden
• Kinderen mogen vrijuit met elkaar werken en spelen, daar zijn geen beperkingen meer in
• Er zijn ook geen restricties meer voor het trakteren
We zijn weer op weg naar een normale schoolsituatie, hopelijk zal dit vanaf 20 september het geval zijn.
Daarom is de planning van de informatieavonden van de groepen aangepast en ziet er nu als volgt uit:
• Dinsdag 21 september: groep 3H, 1-2W en 3W, 6W, 7W, 8W en 6-7-8H
• Woensdag 22 september: groep 4-5H
• Donderdag 23 september: groepen 1-2H, 4W en 5W

Inloopuurtje uitgesteld naar donderdag 30 september
Jaarlijks wordt op onze school een inloopuurtje georganiseerd. Op deze avond nemen de kinderen hun
ouders en soms zelfs grootouders mee naar school en laten hun nieuwe klas zien. De ouders kunnen dan
de lesstof bekijken en natuurlijk kennis maken met de leerkracht(en). Het is overigens niet de bedoeling
dat er al gesprekken over het functioneren van de kinderen plaatsvinden, daarvoor zijn de ouderavonden
later in het jaar. Bovendien kunt u daarvoor altijd een afspraak maken met de leerkracht(en). Het
inloopuurtje is komend schooljaar op donderdag 30 september van 18.30 uur tot 19.30 uur. I.v.m. de
coronamaatregelen tot 20 september is dat later in het schooljaar dan normaal gesproken
U bent van harte welkom!!!
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Schoolfotograaf: 23 september (H) en 6 oktober (W)
De schoolfotograaf komt ook dit schooljaar weer en wel op
donderdag 23 september en woensdag 6 oktober. Donderdag 23
september op de locatie Hoevenbraak en woensdag 6 oktober op
de locatie Wijbosch. 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 Hoevenbraak kan dat op donderdag 23 september vanaf 14.00 uur.
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.

Wat een overweldigende, grandioze dag heb ik vrijdag 9 juli van het begin tot het eind mee mogen
maken. Ik had me hier geen voorstelling van kunnen maken hoe het zou zijn. Maar zo……..nee in een
woord “TOP”. En dat al na twee en een half jaar afwezigheid.
Ik heb de afgelopen jaren de kinderen en jullie als ouders enorm gemist. Maar inmiddels mijn weg wel
gevonden en de mooie dingen van het leven nog scherper op mijn netvlies gekregen. Waar een deur dicht
gaat, gaat een raam open en dat is werkelijk zo.
Natuurlijk heb ik contact gehouden met school en mijn collega’s en ouders wat me erg goed heeft
gedaan. Ik kijk hier dan met een veel plezier op terug en natuurlijk met een warm hart. Maar ik was weg
en jullie leven ging op de Regenboog/Wijbosch gewoon door met alles erop en eraan. En dat was maar
goed ook.
Ik ben zeer dankbaar en blij dat ik afscheid heb mogen en kunnen vieren met jullie allemaal. Met jullie
kinderen in Wijbosch een geweldig mooi welkomstlied, de heerlijke lunch met de kinderen van groep 8
die ik het laatste in de klas heb gehad, mooie optredens van alle groepen apart. Samen en met de
collega’s en jullie als ouders was het een mooie tijd.
Heel Veel dank, in het toevertrouwen van “jullie GOUD” aan mij. Ik vond het een eer om voor jullie
kinderen er te mogen zijn. Een prachtige tijd. In Wijbosch heb ik me altijd enorm thuis gevoeld. Mede
dankzij jullie allemaal.
Ik wens jullie dan ook véél gezondheid en alle goeds vanuit een groot hart voor jullie kinderen en jullie als
ouders, en allen mensen om je heen. Tot ziens!
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Speelleertuin op de locatie Hoevenbraak wordt officieel geopend
De speelleertuin van de locatie Hoevenbraak is al in gebruik genomen, maar de officiële opening zal op
dinsdag 14 september plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen zal dit binnen een besloten
gezelschap plaatsvinden, waarbij ook de kinderen een rol zullen spelen.
Op deze plaats willen we wel alvast conciërge Cor van Casteren en hovenier André Vorstenbosch
bedanken voor hun werk. Zij hebben samen héél wat uurtjes aan het realiseren van de speelleertuin
besteed!
Als straks de coronamaatregelen versoepeld worden, dan is iedereen van harte welkom om de tuin te
bewonderen. De kinderen genieten er al volop van!!

Organisatie op school
De algehele leiding van de school is ook dit schooljaar in handen van de directie: Adrie Hellings (directeur)
en Marja Schippers (adjunct-directeur). Zij zijn werkzaam voor beide locaties, maar hun kantoor is op de
hoofdlocatie aan de Hertog Jan II-laan.
Op de locatie Wijbosch is een aanspreekpunt voor ouders aangesteld. Dit is Suzanne van Osch. Zij is
leerkracht van groep 5, nog even de locatieleider en aanspreekbaar voor ouders en verzorgers voor o.a. :
• alle dagelijkse vragen
• het inschrijven van nieuwe leerlingen en gesprekken met hun ouders
• het verlenen van verlof
Voor de speciale begeleiding van leerlingen binnen de school is ook een begeleidingsteam actief. De
coördinator van dit team voor alle bouwen is Mireille Louwers.
Vanaf 1 november a.s. zullen er aanpassingen in de organisatie plaats gaan vinden i.v.m. de pensionering
van Marja Schippers. Zoals al eerder aan u doorgegeven zal Dhr. Rob Zwijgers haar functie dan
overnemen. Hij zal zich binnenkort aan u voorstellen!

Toekomstmakers op De Regenboog
Het vorige schooljaar is het schoolteam, in nauwe samenwerking met de medezeggenschapsraad en een
klankborgroep van betrokken ouders, druk bezig geweest met een actieplan n.a.v. een analyserapport
over de onderwijskwaliteit van de Schijndelse scholen.
Onder leiding van de groep Toekomstmakers (bestaande uit een grote groep teamleden) is er verder
invulling gegeven aan de gezamenlijke studiedagen en workshops (helaas veelal online).
Er is met 90-dagen ambitieplannen gewerkt, waarbij m.n. de visie van de school (1e periode) en de
opbrengsten en het analyseren daarvan (2e periode) centraal stonden. Daarbij is er steeds nauw contact
met de bovenschoolse Toekomstmakers. Zij zijn enthousiast over de aanpak op De Regenboog, hebben de
nodige adviezen gegeven en hun vertrouwen voor het vervolg uitgesproken.
Wij zullen u via dit informatiebulletin op de hoogte houden, zoals we ook regelmatig verslag uitbrengen
aan medezeggenschapsraad en dagelijks bestuur van de oudervereniging
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Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp komt eraan! De ervaring leert dat het voor de
groepsvorming erg goed is om al snel op kamp te gaan, zodat we elkaar
beter kunnen leren kennen en hier de rest van het schooljaar van
kunnen profiteren!
Van maandag 27 september t/m woensdag 29 september gaan we met
de groepen 8 naar groepsaccommodatie De Roerdomp in Westelbeers.
We hebben er ontzettend veel zin in!

Verlofbepalingen
We willen u ook dit schooljaar met nadruk vragen om alleen verlof voor uw kind(eren) aan te vragen
wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden (uitleg in de schoolgids). De leerplichtambtenaar is
over de toepassing van de leerplichtwet heel helder. Er mag buiten de wettelijke bepalingen absoluut
geen verlof gegeven worden.
Indien de directie toch verlof verleent waar dat wettelijk niet toegestaan is, kan zij daar persoonlijk
gerechtelijk voor vervolgd worden. Indien u als ouders/verzorgers uw kind onder
schooltijd thuis houdt, mee op vakantie neemt of ten onrechte ziek meldt, riskeert u daarmee een hoge
boete. Als school zijn we verplicht iedere ziekmelding en verlofaanvraag te melden. Bij twijfel over
ziekmeldingen of over ongeoorloofd schoolverzuim zijn we gehouden om de leerplichtambtenaar in te
schakelen.
Zoals u wellicht ook in de pers hebt gelezen of gehoord, zijn de controles erg aangescherpt en wordt er
niet geaarzeld om op “huisbezoek” te gaan en/of boetes uit te schrijven.
Het aanvraagformulier voor verlof kunt u op school verkrijgen of downloaden van onze website:
http://www.bs-deregenboog.nl/main.php?id=144285

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 lezen via de
volgende link: https://www.ggdhvb.nl/professional/scholen-en-kinderopvang/hoofdluis/
Overigens zullen wij u uiteraard blijven informeren als er in één van de groepen hoofdluis bij kinderen is
geconstateerd
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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.

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

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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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.
Aan het einde van afgelopen schooljaar, namen we afscheid van 6 leden.
Wij willen deze leden bedanken voor inzet en grote betrokkenheid over de afgelopen jaren!
U kunt de MR bereiken op het e-mailadres: 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.

Van Peuteropvang
‘De Zonnestraal’ & ‘De Paddestoel’

Vanaf aanstaande maandag zijn wij er weer!
We hebben er zin in!
Een aantal kinderen hebben we nog gezien bij de vakantie b.s.o. We hopen dat jullie genoten hebben van jullie
vakantie.
Ons team van De Zonnestraal is hetzelfde gebleven, voor de nieuwe ouders willen we ons toch even voorstellen.

Mariëlle

Sjoke

Niki

Antonet

De volgende keer zal team De Paddestoel zich voorstellen!
Tot volgende week allemaal!
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