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Activiteitenlijst
Donderdag 4 november
Maandag 8 november
Maandag 15 november 19.30 uur
Dinsdag 16 november
Vanaf
12.00 uur
Woensdag 1 december
Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december

Fietsverlichtingsactie
Luizencontrole: in deze week wordt gecontroleerd
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Studiemiddag voor alle leerkrachten – alle kinderen ’s
middags vrij
Sinterklaasviering locatie Wijbosch
Volgende informatiebulletin
Sinterklaasvering locatie Hoevenbraak
Surprise voor de groepen 5 t/m 8

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Sanne
Ot
Fem
Ana Maria

Locatie Wijbosch
Kleutergroep
Bob
Marenthe
Fleur

Alle kinderen vrij op dinsdagmiddag 16 november!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten van de school zijn de kinderen op
dinsdagmiddag 15 november vrij! De school gaat die dag dus om 12.00 uur uit

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.

HOOFDLUIS OF NETEN GEVONDEN?
ZO GA JE THUIS DE STRIJD AAN.
De luizencontrole wordt deze maand weer opgestart.
Het kan maar zo. Je krijgt bericht van school dat jouw kind hoofdluis of neten heeft. En dan begint het.
Terwijl je een goed gesprek hebt met de leerkracht van school kriebelt het ook al op je eigen hoofd.
Want ja…. Misschien heb jij het ook? Na een melding door school ga je aan de slag om de neten en
hoofdluis te verwijderen bij jouw kind.
Begin de behandeling zo snel mogelijk, liefst dezelfde dag. Maar denk ook aan jezelf, je partner en
informeer ook vriendjes en eventueel opa's en oma's. Tenslotte: stel je zelf in op een paar weken
kammen, kammen, kammen. Kam het haar twee weken lang elke dag goed door, door te kammen met
een fijntandige kam. Een goede kam is daarbij erg belangrijk. De Hoofdluiscampagne zette alle
verschillende merken luizen- en/of netenkammen op een rij.
Hoe werkt de uitkam methode?
Het duurt 10 dagen voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. Als je twee weken elke dag kamt, kun je alle
hoofdluis verwijderen.
Wat heb je nodig?
• speciale luizenkam,
• gewone kam,
• gewone crèmespoeling,
• natuurazijn,
• een wit stuk papier
• keukenrol
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Zo ga je aan de slag:
• Maak het haar nat en verdeel de crèmespoeling dor het haar. Het kammen gaat dan gewoon
makkelijker.
• Kam eerst met een gewone kam de knopen en klitten uit het haar.
• Houd daarna het hoofd voorover boven het witte papier. Door het contrast met het witte papier
zie je of je luizen of neten uitkamt. En je kunt het straks fijn weggooien.
• Kam het haar met de luizenkam 3 keer. Zo zorg dat je elke haarpluk doorkamt. Kam eerst van
achter naar voren. Kam daarna van oor naar oor. En kam tenslotte van voor naar achteren. Begin
telkens goed op de hoofdhuid. De hoofdluizen zitten namelijk op de
hoofdhuid.
• Veeg de kam regelmatig af aan een stuk keukenpapier. Gooi deze na
afloop weg.
• Neten kun je verwijderen met je nagels. Als een neet niet loslaat, kun
je even deppen met een doekje met azijn. Dan laten neten
makkelijker los.
• Spoel de crèmespoeling uit het haar.
• Maak de luizenkam na gebruik goed schoon met water en zeep.
• Herhaal deze klus 14 dagen achter elkaar
Houd vol. Klik op onderstaande link voor meer informatie
https://www.rivm.nl/hoofdluis of
https://www.ggdhvb.nl/professional/scholen-en-kinderopvang/hoofdluis/

Van de oudervereniging
Oproep oudervereniging locatie Wijbosch:

Beste ouders/verzorgers,
Voor de oudervereniging zijn wij op zoek naar nieuwe leden voor het volgende schooljaar!
Wat organiseert de oudervereniging nu:
• Schoolfotograaf
• Sinterklaasviering
• Kerstviering
• Carnavalsviering
• Sponsorloop
• Koningsspelen
• Schoolreisje onderbouw
• Schoolreisje bovenbouw
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Om elke activiteit te regelen zijn de ov-leden verdeeld in werkgroepen, de werkgroep is verantwoordelijk
voor de activiteit in samenwerking met leerkrachten van school.
Ook hebben we vergaderingen als oudervereniging en deze zijn ongeveer 4 keer per schooljaar.
Als oudervereniging zijn we op zoek naar leden die goed kunnen samenwerken en het leuk vinden om de
activiteiten van onze eigen kinderen goed te organiseren.
Zie je dit zitten en wil je jezelf aanmelden dan mag je een mail sturen naar bvveghel@hotmail.com
Dan kun je dit schooljaar alvast een kijkje nemen achter de schermen hoe het allemaal in zijn werk gaat.
Mochten er meer aanmeldingen komen dan leden die we nodig hebben dan wordt er door een
onafhankelijke partij geloot. Wij hopen op veel reacties!
Met vriendelijke groet,
Oudervereniging Wijbosch

De schoolreisjes waren wederom een groot succes. De oudervereniging heeft van beide schoolreisje een
verslag aangeleverd. Hieronder kunt u lezen hoe het is geweest.
Schoolreisje 4 t/m 7
Op maandag 4 oktober was het dan eindelijk zover. Na al die tijd wachten en weinig
uitstapjes, stond het dan nu toch echt te gebeuren. Het schoolreisje naar Toverland.
Met 3 bussen vanuit Hoevenbraak en 1 dubbeldekker vanuit Wijbosch vol met
enthousiaste stuiterende kinderen, vertrokken we richting Toverland. In de ochtend
was het nog een beetje fris, maar het zonnetje scheen volop!! Dat hadden die kids wel
verdiend. Eenmaal de spullen op de verzamelplek, vlogen ze alle kanten uit. Van de
Troy naar de Sphoenix en via de wildwaterbaan, gauw nog even wat eten ophalen. Maar daar hadden ze
eigenlijk geen tijd voor. Menig kind mopperde ook over die verzamelplek, liever zelf die zware tas met
snoep de hele dag door dragen, dan telkens terug, want je zou toch eens wat tijd verliezen voor de
10e ronde Troy. Grappig dat je op zo´n dag met zoveel kinderen, toch telkens dezelfde gezichtjes voorbij
ziet komen. Vol spanning en opwinding dat ze toch alleen door dat park mogen lopen, maar stiekem toch
ook wel graag een keer met de juf of meester een rondje in de achtbaan willen. Een hele tour om aan het
einde van de dag toch alle kids en leerkrachten weer in de bus te hebben, maar gelukkig is dat ook dit
keer weer gewoon gelukt. Zonder enorme ongelukken hebben we er echt een geweldige dag van gemaakt
met z´n allen.
Schoolreisje groepen 1 t/m 3
Op vrijdag 8 oktober was het dan zover, het jaarlijkse schoolreisje voor de onderbouw!
Rond 9.00 uur waren alle vier de bussen gevuld met enthousiaste kinderen en konden we
vertrekken richting Ouwehands Dierenpark in Rhenen.
Na een mistige busreis kwamen we na ongeveer een uurtje aan in het zonnige Rhenen.
De kinderen zochten hun groepje met hulpouder op en gingen samen op pad door de
dierentuin. Er waren veel dieren om te bewonderen en er was zelfs een zeeleeuwenshow!
Tijdens de wandeling door de dierentuin was er genoeg plek om even te rusten of lekker te genieten van
de lunch. Tegen het eind van de middag verzamelde we bij de RavotAapia de overdekte speeljungle om
nog even lekker te spelen en te genieten van een ijsje.
Rond 15.45 uur stonden de bussen weer klaar voor vertrek richting Schijndel en konden alle kinderen
moe maar voldaan weer naar huis.
Het was een super gezellige, leuke, zonnige en geslaagde dag!
Namens de juffen van de onderbouw en de werkgroep van de oudervereniging
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Vanuit de verkeerswerkgroep
Sinds dit schooljaar heeft locatie Hoevenbraak een nieuwe verkeersouder.
We verwelkomen Riky Eijsvogels. Riky gaat Patricia ondersteunen op locatie Hoeenbraak.
Fietsverlichtingsactie 2021 op donderdag 4 november
We merken het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker.
Het is belangrijk dat kinderen goed zichtbaar zijn in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar
ook wanneer ze aan het eind van de middag terugkomen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn
fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze
prima verlichting maar wordt deze niet aangezet!
Op Donderdag 4 November hebben onze scholen weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. De groepen 4
t/m 8 komen deze dag op de fiets naar school. Daar gaan we met een team vrijwilligers de fietsen
controleren aan de hand van een checklist.
Helpt u uw kinderen om zichtbaar in het verkeer te zijn?
U kunt vooraf de fiets van uw kind controleren op de volgende punten:
✓ De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft
wit of geel licht;
✓ Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft
rood licht;
✓ Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of
reflecterend achterlicht;
✓ Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de
band of velg;
✓ Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze
kinderen goed zichtbaar en veilig op pad gaan.
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
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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:
Maandag 8 november
Kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een envelop met €5,- mee naar huis
voor de surprise en trekken loodjes op school. Het begeleidende briefje
wordt maandag 1 november ervoor gemaild.
Maandag 22 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 23 november
Schoen uithalen
Woensdag 1 december
Sinterklaasbezoek locatie Wijbosch.
De groepen PSZ, 1 t/m 4 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 2 december
Sinterklaasbezoek locatie Hoevenbraak.
De groepen PSZ, JKG en de groep 1 t/m 4 zullen buiten op de speelplaats, achter de school, Sinterklaas
verwelkomen. Gedurende de dag krijgen alle kinderen van de PSZ, JKG en groep 1 t/m 4 een bezoek van
de Sint. De kinderen mogen verkleed naar school komen.
De kinderen gaan eerst naar de eigen groep toe. Samen met de leerkracht gaan de kinderen naar de
gymzaal voor de aankomst van Sinterklaas.
Hoevenbraak: Groep 5 t/m 8 neemt deze dag de surprise al mee naar school, we maken een mooie
tentoonstelling op het leerplein van de gemaakte creaties. Graag zonder naam zodat het nog een
verrassing is.
Vrijdag 3 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
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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 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.

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
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Van Peuteropvang en BSO
‘De Zonnestraal’ & ‘De Paddestoel’

Locatie Zonnestraal
Zoals jullie misschien al gezien hebben is onze speelplaats weer helemaal "winterproof " gemaakt. wat
zijn er veel bladeren weg gehaald!
Ook nog een kleine mededeling voor de peuterspeelzaal:
Wij gaan om half 9 officieel pas open. In de corona periode hebben we de deuren om 8.20 uur al open
gezet om dit gelijk te trekken met de kleuters. Die gaan nu weer door een andere ingang naar binnen.
Dus Let op dat de kinderen niet veel te vroeg zijn want wij moeten de kinderen van de voorschoolse
opvang eerst nog naar school brengen.
Met vriendelijke groet,
Marielle van Lent
SPM
De Zonnestraal
Hertog Jan II laan 58A
5482 BJ Schijndel
Tel: 06-13929926
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