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Activiteitenlijst
Maandag 27 december
t/m vrijdag 7 januari
Maandag 10 januari
Vrijdag 14 januari
Maandag 17 januari
Dinsdag 18 januari
Woensdag 19 januari
Donderdag 20 januari
Vrijdag 21 januari
Woensdag 26 januari
Maandag 31 januari

Kerstvakantie

09.00 uur
20.30 uur
Hele dag

Eerste schooldag 2023
Bijeenkomst verkeerswerkgroep
Start luizencontrole
Bijeenkomst dagelijks bestuur oudervereniging
Open Dag voor nieuwe ouders (onder voorbehoud)
Informatieavond voor nieuwe ouders (onder
voorbehoud)
Open Podium (onder voorbehoud)
Start landelijke voorleesdagen
Start toetsweken (t/m 11 februari)
Volgende informatiebulletin

De beste wensen voor 2022!
We hebben het jaar 2021 afgesloten met een mooi kerstfilmpje waaraan alle personeelsleden een bijdrage
geleverd hebben. Waarschijnlijk hebt u het filmpje al bekeken, maar hierbij nogmaals de
link: https://www.youtube.com/watch?v=ai4pkzUkFlk
Op vrijdag 17 december hebben we, vanwege de coronamaatregelen, het jaar op school abrupt moeten
beëindigen. Eén week eerder dan gepland, waardoor de kerstvakantie met één week verlengd werd. Een maatregel
die niemand wilde, maar die toch genomen moest worden.
Gelukkig heeft het kabinet besloten dat de basisscholen a.s. maandag weer opengaan. Er gelden nog wel dezelfde
beperkingen al vóór de verlengde kerstvakantie, maar we zijn blij dat iedereen weer naar school mag. Mits in goede
gezondheid natuurlijk!
Wij wensen iedereen een goed en gezond 2022!

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Roos
Luus
Lilly
Vinn

Locatie Wijbosch
Kleutergroep
Jake
Lenn
Sophie

Geen studiemiddag op donderdag 13 januari a.s.
Al eerder informeerden wij u over de fout in de informatiekalender van dit schooljaar. Daar staat nl. een
studiemiddag op donderdag 13 januari a.s. Deze middag is echter een gewone schoolmiddag, dus ook
deze dag gaan we tot 14.00 uur door!
Excuses voor het ongemak.

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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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 zoveel
mogelijk vóór 1 februari 2022 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.

Toetsperiode Januari – februari 2022
Vanaf 31 januari tot en met 11 februari zullen op verschillende momenten methode onafhankelijke
toetsen worden afgenomen. Alle kinderen (m.u.v. de kleutergroepen) zullen deelnemen aan de CITOtoetsen van ons leerlingvolgsysteem.
In de groepen 3 t/m 8 zullen de leerlingen de toetsen rekenen, spelling, zins- en woordlezen maken.
Vanaf groep 4 maken de leerlingen ook de toets begrijpend lezen. Met deze 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 verkregen informatie formuleren wij aandachtspunten op elk niveau
voor de korte en langere termijn. Daarnaast heeft ons bovenbouwteam zich verdiept in de CITO-toets
Taalverzorging. Extra onderdelen is deze toets zijn de vaardigheden rondom grammatica, spelling en
interpunctie. M.i.v. dit schooljaar maakt deze toets onderdeel uit van onze toetskalender voor de
groepen 6, 7 en 8.
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 onoverkomelijk.
Op 11 februari zullen de 1e rapporten van dit schooljaar gedeeld worden. Omdat wij de toetsperiode en
afspraken van CITO opvolgen, zullen de resultaten van de CITO's niet terug te vinden zijn in het nieuwe
rapport. Deze zullen tijdens het rapportgesprek aan u overhandigd worden.
Mocht u vragen hebben over de uitslagen van de CITO’s dan kunt u deze stellen in het eerstvolgende
oudergesprek.
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Het Dagelijks Bestuur van de Oudervereniging zoekt nieuwe
leden!
Zou jij graag meer actief betrokken willen zijn bij de activiteiten op onze school? Vind je het leuk om
mee te denken en zaken te verbeteren? Dan is een bestuursfunctie in het Dagelijks Bestuur van de
Oudervereniging iets voor jou!
De oudervereniging spant zich in om allerlei leuke activiteiten te organiseren voor onze kinderen, denk
aan Sinterklaas, Kerst, Carnaval, de Sponsorloop, de Regenboogdag, enz. Deze activiteiten worden
opgepakt door het algemeen bestuur van de locaties Hoevenbraak en Wijbosch. Het Dagelijks Bestuur is
in het leven geroepen om de activiteiten van beide locaties op elkaar af te stemmen en grip te houden op
de financiën van de vereniging.
Op het moment zijn we op zoek naar nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur. We zoeken een secretaris
met een vlotte pen - een snelle laptop mag ook - en een voorzitter die het overzicht kan bewaren en
toezicht houdt op genomen besluiten.
Kerntaken Voorzitter
- Leiden van de vergaderingen en bijeenkomsten
- Erop toezien dat de genomen besluiten worden uitgevoerd
- Voorbereiden en organiseren van de Algemene Ledenvergadering
Kerntaken Secretaris
- Voorbereiden van de vergaderingen
- Bijhouden van de notulen van vergaderingen en bijeenkomsten
- Verzorgen van de correspondentie met het schoolbestuur, de oudervereniging en de MR
Heb je overdag weinig tijd? Geen punt!
Het Dagelijks Bestuur vergadert vier keer per jaar in de avonduren. Daarnaast houden we jaarlijks een
Algemene Ledenvergadering.
Heb je vragen of interesse in een van deze functies? Neem contact op met Mariska Eijkemans,
Voorzitter Dagelijks Bestuur, via tel.nr. 06 10972653 – bellen of via WhatsApp – of via het e-mailadres
van school info.regenboog@skoposschijndel.nl
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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 & 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’

Wat leven we toch nog steeds in een rare tijd, voor vele mensen ook helaas een eenzame tijd. De
kinderen van BSO, KDV en PO van de Paddestoel missen het contact met de bewoners en natuurlijk de
vrijwilligers en het personeel van Laverhof heel erg en zij het contact met “onze” kinderen.
En omdat we hen willen laten weten dat we ze zeker niet vergeten zijn en ze wat warmte te geven tijdens
de donkere dagen is het idee ontstaan om allerlei leuke Kerstknutselwerkjes voor de bewoners te maken
door de kinderen zelf bedacht èn gemaakt.
Janne en Iris zijn de knutsels vlak voor Kerst persoonlijk op afstand gaan bezorgen, laten we hopen dat we
elkaar in het nieuwe jaar weer live kunnen ontmoeten!

Voor iedereen de Beste wensen voor 2022!
Heel veel groetjes van team de Zonnestraal en de Paddestoel:
Mariëlle, Sjoke, Niki en Antonet, Iris, Dana, Lysanne, Yvonne, Annemarie, Angela, Angèle en Jurre.

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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