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Locatie De Paddestoel
• Peuteropvang De Paddestoel
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Email: podepaddestoel@deplu.org
• Buitenschoolse Opvang
Schoolstraat 2A
5482 EG Schijndel
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Hertog Jan II-laan 58
5482 BJ Schijndel
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Nr. 10 schooljaar 2021-2022
1 juni 2022

Activiteitenlijst
Maandag 6 juni
Vrijdag 10 juni
Maandag 13 juni
Maandag 20 juni en
dinsdag 21 juni
Woensdag 22 juni
Vrijdag 24 juni
Maandag 27 juni
Dinsdag 28 juni
Donderdag 30 juni en
vrijdag 1 juli
Vrijdag 1 juli

9.00 uur

19.30 uur
20.30 uur

2e Pinksterdag – iedereen vrij
Verkeerswerkgroep
Eén Ander Festival (groepen 5 en 7)
Start 2e toetsperiode van dit schooljaar
Streetwise locatie Hoevenbraak
Streetwise locatie Wijbosch
Trouwdag juffrouw Evelyn (kleutergroep A - locatie H)
Medezeggenschapsraad
Dagelijks bestuur oudervereniging
Studietweedaagse schoolteam – alle kinderen vrij!
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd
Locatie Hoevenbraak

Locatie Wijbosch

Kleutergroep Groep Oekraïne

Kleutergroep

Jip G.
Devin
Taim
Even
Fynn
Jip V.

Anatoly
Artem
Ieor
Maksim
Viktor
Dariil
Serhii
Marina

Danil
Sasha
Veronika
Poline
Sabina
Snizhana
Miron
Maria

Anastasiia
Kateryna
Nikita
Mischa
Zhenya
Mariane
Denys

Groep 4
Omar

Groep 5
Tsinat
Jurre

Groep 7
Ghidan

Groep 8
Vian

Elise
Seff

Oekraïense kinderen op De Regenboog
Zoals bekend worden er vanaf april Oekraïense kinderen op onze locatie aan de Hertog Jan 2-laan
opgevangen, hiervoor is een speciaal klaslokaal beschikbaar gesteld.
De groep Oekraïense kinderen is ondertussen uitgegroeid naar 26 leerlingen. Deze leerlingen worden
zoveel mogelijk tussen 8.00 en 12.00 uur opgevangen en krijgen dan natuurlijk ook onderwijs. Zij worden
daarbij geholpen door een groep vrijwilligers (waaronder ook ouders) die op verschillende dagen en
tijden komt ondersteunen.
Het is wellicht mogelijk dat enkele (jongere) kinderen al op korte termijn, geheel of gedeeltelijk, naar een
reguliere groep door kunnen stromen. Dat wordt per groep bekeken en ouders/verzorgers zullen daar
dan ook over geïnformeerd worden.
We wensen onze Oekraïense leerlingen veel succes toe en hopelijk vinden zij bij ons rust en veiligheid
terug.

Studietweedaagse schoolteam – alle kinderen vrij op donderdag
30 juni en vrijdag 1 juli
In verband met een studietweedaagse van het schoolteam zijn alle leerlingen op donderdag 30 juni en
vrijdag 1 juli vrij. Het schoolteam gaat zich deze dagen met name bezighouden met het schoolplan voor
de schooljaren 2022-2026
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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!!

1 AnderOnderwijs 2022 THUIS IN DE WERELD
Eén Ander Festival en Platform Tolerantie sloegen in 2017 de handen ineen om te komen tot een
gezamenlijk educatief aanbod voor het basisonderwijs in Schijndel. De doelstellingen die onder dit
programma liggen zijn:
o Bewust worden van: ik, de ander, cultuur, geschiedenis en actualiteit
o Eigen verantwoordelijkheid nemen
o Hoezo is iemand ... anders?
In 2022 zetten we dit programma voort en nodigen we weer de groepen 7 en 5 uit om op het
festivalterrein op bezoek te komen. Er zijn op 10 juni verschillende workshops waar de leerlingen er één
uit mogen kiezen.
In de grote tent is de theatershow ‘ De Grote Doen Alsof Show’ door Gabri Wijnakker.
In deze educatieve theatershow krijgen kinderen de kans om zelf mee te spelen op het podium! Het is
een interactieve improvisatieshow waarin leerlingen ervaren hoeveel zelfvertrouwen het kan geven om
mee te doen en op te treden.

Toetsperiode Juni 2022
Het einde van het schooljaar nadert. Vanaf 13 juni staat onze tweede toetsweek van dit schooljaar op de
planning. De kinderen van groep 3 t/m 7 maken de toetsen rekenen, spelling, woordlezen en begrijpend
lezen van ons leerlingvolgsysteem. Met de CITO-toetsen volgen wij de leerlingen op systematische wijze.
Het geeft een goed inzicht op het aangeboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met de
informatie formuleren wij aandachtspunten op elk niveau voor de korte en langere termijn.
In het tweede rapport van uw kind vindt u een uitdraai van alle CITO resultaten. Mocht u vragen hebben
dan kunt u deze stellen in het aansluitende rapportgesprek.
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Zou u in deze toetsperiode rekening willen houden met het maken van afspraken met bijvoorbeeld de
dokter en de tandarts onder schooltijd? Het is vaak vervelend voor de leerling om een toets op een later
moment te moeten inhalen. Bij ziekte of afspraken rondom corona is dit natuurlijk onoverkomelijk.
Tijdens het komende oudergesprek worden ouders en leerlingen van groep 7 uitgenodigd om het
voorlopig advies voor het best passende brugklastype te bespreken. De uitslag van de AMN aansluiting
maakt deel uit van het gesprek. U ontvangt een uitnodiging van de leerkrachten van groep 7 voor dit
gesprek.

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.
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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

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 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.

Vanuit de verkeerswerkgroep
Deze maand staat in het teken van verkeer.
• Allereerst zullen de groepen 7 en 8 van beide locaties op 9 juni het fietsexamen afleggen. Hiervoor
wordt op donderdag 2 juni de fietscontrole op school gedaan door de verkeersouder(s) zodat zij
eventuele gebreken al vooraf vast kunnen stellen. Deze worden genoteerd op een controlekaart
zodat iedereen nog 1 week de tijd heeft om eventuele gebreken te herstellen. Dus zou het fijn zijn
als de kinderen deze dag al op de fiets zijn. Op donderdag 9 juni zal bij het vertrekpunt van het
examen de fiets officieel gecontroleerd worden op alle punten door de organisatie van het
verkeersexamen. Wij hopen dat alle fietsen in orde zijn zodat alle kinderen kunnen deelnemen
aan dit examen.
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•

•

Groep 7 van beide locaties gaat op bezoek bij het DAF-museum op dinsdag 14 juni gaat het
grootste gedeelte van groep 7 locatie Hoevenbraak en op dinsdag 21 juni gaan de overige
leerlingen van locatie Hoevenbraak samen met groep 7 van locatie Wijbosch.
Op maandag 20 en dinsdag 21 juni komt ANWB-Streetwise op locatie Hoevenbraak voor alle
leerlingen en op woensdag 22 juni is locatie Wijbosch aan de beurt.

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

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

Op beide b.s.o locaties van de regenboog zijn afgelopen weken de schaduwdoeken professioneel
opgehangen. Hierdoor kunnen wij heerlijk en verantwoord buiten spelen .
Echter smeren wij de kinderen na school ook nog extra in.
Op b.s.o De Zonnestraal hebben we ook nog een nieuwe picknicktafel waar wij al veel gebruik van
gemaakt hebben!
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DOET U OOK MEE?
Het zonnetje, heerlijk genieten toch? Een goed humeur, positieve energie en veel vitamine D aanmaak.
Maar wist u ook dat huidkanker de meest voorkomende soort kanker in Nederland is met jaarlijks 82.000
mensen die de diagnose krijgen?
Mijn missie: een huidkankervrije generatie, voor onze kinderen!
Onze kinderen verdienen een veilig plek op school en daarom is insmeren met zonnebrandcrème enorm
belangrijk. Vooral een kinderhuid is kwetsbaar voor UV-straling van de zon. Verbranding op jonge leeftijd
vergroot de kans op huidkanker op latere leeftijd.
Tips!
1. Smeren, smeren en nog eens smeren:
- Smeer uw kind vóór school in met zonnebrandcrème
- Stop een tube zonnebrandcrème in de tas van uw kind zodat hij/zij zelf kan smeren
- Gebruik een beschermingsfactor van minstens 30
2. Maak er een gewoonte van
- Elke dag tanden poetsen? Handen wassen na het toilet?
- Elke 2 uur opnieuw smeren als uw kind naar buiten gaat
3. Zoek de schaduw op tussen 12.00 en 15.00 uur
4. Laat kinderen met een petje of hoedje in de zon spelen
Kan een kind zichzelf insmeren? Jazeker! Smeren kun je leren! Meer informatie en tips
Een huidkankervrije generatie, doet u ook mee?
Zonnige groet,
Gwen Siroen
Huidtherapeut en werkzaam bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten
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VACATURE OPROEPKRACHT OVERBLIJVEN OP
BASISSCHOOL 'DE REGENBOOG'
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