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Nr. 9 schooljaar 2021-2022
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Activiteitenlijst
Zaterdag 23 april t/m
zondag 8 mei
Maandag 9 mei
Maandag 16 mei
Dinsdag 17 mei t/m
donderdag 19 mei
Maandag 23 mei
Donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei
Woensdag 1 juni

Meivakantie
Informatiebulletin mei 2022
Week van de luizencontrole
Aansluittoetsen groepen 7
19.30 uur

Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Hemelvaartvakantie
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak

Locatie Wijbosch

Kleutergroep Groep
Kleutergroep
Oekraïne
Vive
Levko
Bas
Riv
Ivan
Matthijs
Yorsalem
Mark
Morris
Luka
Nina

Sponsorloop brengt ruim € 5400,- op voor Oekraïne
De afgelopen weken zijn onze leerlingen sportief bezig geweest. Op vrijdag 15 april werd de jaarlijkse
sponsorloop georganiseerd en één week later waren alle leerlingen actief tijdens de Koningsspelen. Voor
de sponsorloop werd door kinderen, leerkrachten en ouders gekozen voor het goede doel: Hulp aan
Oekraïne. Het Filmpje van de sponsorloop en artikel gemaakt door TV Schijndel kunt u hier bekijken en
lezen. Voor dit doel werden eerder ook al flessen ingezameld. Met beide acties werd méér dan
€ 10.000,- opgehaald, waarvan € 5452,70 is overgemaakt naar giro 555 t.b.v. Oekraïne. Dit bedrag werd
na afloop van de Koningsspelen symbolisch overhandigd aan de Oekraïense leerlingen die momenteel op
De Regenboog onderwijs volgen.
Overigens waren de Koningsspelen, die voor het eerst in drie jaar weer op het Zuideinderpark
georganiseerd werden, een groot succes. Alle ruim 530 leerlingen van beide locaties hadden een
prachtige sportdag met veel spelletjes voor de jongsten en kennismaking met tal van sporten voor de
overige leerlingen. Hartelijk dank voor de medewerking van de vele deelnemende sportverenigingen!
Het filmpje gemaakt door TV Schijndel is hier bekijken.
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Oekraïense kinderen
Sinds 4 april ben ik, juffrouw Circe, na 10 jaar weer terug op de
Regenboog.
Samen met Toine van Heesch ben ik de klas voor Oekraïense
kinderen gestart.
Begonnen met 4 lieve jongens, waarbij we vooral inzetten op hun
welbevinden.
Door de warme ontvangst van mijn (oud) collega´s en vrijwilligers
om ons heen zijn we de eerste periode goed doorgekomen.
Op 9 mei krijgen we er 6 kinderen bij.
Binnenkort zullen we jullie van meer informatie voorzien.

Geen honden op het schoolplein
Soms combineren ouders/verzorgers het naar school brengen van hun
kind(eren) met het uitlaten van de hond. Dat is natuurlijk prima.
Wij willen echter vragen om de honden níet mee te nemen op het
schoolplein. Er zijn kinderen die bang zijn van honden en daarom zien
wij liever geen honden op het schoolplein. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

Rookverbod in en rondom de school
Zoals bekend is vanaf augustus 2020 óók een rookverbod van toepassing voor de schoolpleinen en de
directe omgeving van de school. Wij willen iedereen oproepen om zich daaraan te houden en bij school
en in de nabijheid van kinderen níet te roken!!
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Leeromgeving:
Zoals u wellicht weet werken we binnen De Regenboog met leeromgevingen.
Gedurende deze periode staat er binnen de leeromgeving een leefregel centraal.
Na de vakantie zullen we starten met onze leeromgeving Biotopen.
De leefregel die binnen deze leeromgeving centraal staat is: “Wij zorgen samen voor onze samenleving.”
In de onderbouw staan de ‘Kriebelbeestjes’ centraal. In de middenbouw gaan ze kijken naar de dieren in
de omgeving (van school, thuis etc.) en bij de bovenbouw gaan ze kijken naar de dieren en hun
leefgebied.

Schoolpoort:
U kunt opdrachten binnen de leeromgevingen terugzien in ons digitale portfolio:
Schoolpoort.
Download de app op uw telefoon of log in via de website www.schoolpoort.nl
Wanneer u ingelogd bent dan kunt u in de menubalk klikken op taken om de actieve taken
te bekijken. Daarnaast kunt u ook op (taak)voortgang klikken om de voortgang te bekijken.
Op deze manier kunt u regelmatig eens kijken hoe de taken van uw kind verlopen en wat
de status is van de voortgang.
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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 z.s.m. 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.

Luizencontrole
In de week van 16 t/m 20 mei is er weer luizencontrole in alle groepen.
Prachtig hoor al die mooie en creatieve haardrachten: ingevlochten,
speldjes, strikjes, heel veel gel enz..........maar voor de luizenmoeders is
dit erg onhandig en tijdrovend tijdens de luizencontrole.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als de haardrachten deze week zo
simpel mogelijk worden gehouden. Het liefste los maar evt. één of twee
staartjes is geen probleem en laat uw kind deze dag a.u.b. geen gebruik
maken van gel!
Bedankt voor uw begrip.

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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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.

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’
Graag stellen we jullie voor aan twee nieuwe collega’s:

Bij de Zonnestraal zullen jullie Durriye regelmatig tegenkomen
want zij is sinds kort de groepshulp bij de PO en dat vinden we
hartstikke fijn!

Bij de Paddestoel zijn we heel blij met Laura die is gestart met de BBL opleiding
en bij
KDV en BSO aan de slag is gegaan.

VACATURE OPROEPKRACHT OVERBLIJVEN OP
BASISSCHOOL 'DE REGENBOOG'
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