
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. 
 
Klassenouder 
 
Wij zijn nog op zoek naar een klassenouder voor groep 3/4 en groep 7/8. Tijdens de informatieavond 
zijn er twee ouders geweest die zich hebben aangemeld voor de overige groepen.  
Als de leerkracht hulp nodig heeft dan zal hij/zij in eerste instantie de klassenouder benaderen. Het is 
dan de taak van de klassenouder om hulp te bieden of ouders te regelen die deze hulp kunnen 
bieden. U moet dan bijvoorbeeld denken aan vervoer voor een uitstapje of ouders die nodig zijn bij 
een knutsel- of spelletjesmiddag. 
Mocht u alsnog interesse hebben laat het dan even weten aan de leerkracht van de groep.  
 
 
Gezocht… 
 
Wij zijn op zoek naar ouders, opa’s of oma’s die onze kinderen willen helpen met lezen. U moet dan 
denken aan ongeveer één uur per week. U neemt dan een of enkele leerlingen mee uit de klas om 
extra te oefenen voor het lezen.  
Ook zoeken wij iemand voor de technieklessen in groep 5 t/m 8. U neemt dan wekelijks een groepje 
kinderen mee uit de klas. Wij hebben op school prachtige techniektorens met allerlei opdrachten en 
activiteiten. De leerlingen kunnen deze opdrachten grotendeels zelfstandig uit voeren, maar het is 
fijn als er een begeleider bij is. U hoeft dus verder geen technische achtergrond te hebben.  
De oudervereniging zoekt nieuwe leden. Wij hebben een actieve OV die vaak helpt tijdens allerlei 
activiteiten op school. Zij zijn dus erg betrokken bij de school. U mag altijd een kijkje komen nemen 
bij de OV tijdens een activiteit of een vergadering. 
 
Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leerkrachten of een 
mailtje sturen naar obsderegenboog@stichtingsom.com. Wij zullen ontzettend blij zijn met uw hulp 
of inzet!  
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Nieuwe site: 

Dit schooljaar is onze website vernieuwd. Neem dus snel een kijkje op 
www.obsderegenboogdinteloord.nl. De ouders die geen Facebook hebben kunnen via de site ook de 
foto’s zien van de verschillende activiteiten. Daar vindt u namelijk een link naar onze Facebook 
pagina. Er staan enkele foto’s van de schoolreis op en het bezoek aan de appelboer van groep 1/2.  
 

Nieuws uit groep 1/2: 

In groep 1/2 zijn we dit schooljaar gestart met het thema “Eropuit”, het mooie weer aan het begin 
van dit schooljaar was voor ons dan ook echt een cadeautje. We werkten over de vakantie, dagjes uit 
en speuren. We zijn er ook echt op uit geweest, we waren op bezoek bij een appelboer, waar we 
appels en peren hebben geplukt en bijen hebben bekeken. Het schoolreisje naar Duinrell was een 
heel fijn uitje, zo’n pretpark is best een beetje spannend. Vorige week hebben we tot slot de Albert 
Heijn nog een bezoek gebracht. We mochten overal kijken en alle kleuters hebben achter de kassa 
gezeten. Vanaf deze week werken we over boeken. Dat komt goed uit met de Kinderboekenweek, 
welke ook deze week start het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar: "Voor altijd jong. "We 
zullen veel boeken gaan ontdekken en daarover spelen en werken. In de klas hebben we dit 
schooljaar een lees-en schrijfhoek erbij, hier schrijven of stempelen we onze eigen briefjes, lezen we 
boekjes en spelen we soms schooltje. Nog meer kansen om spelenderwijs te leren! 
 

Nieuws uit groep 3/4:  

De kinderen van groep 3 en 4 zijn het jaar goed van start gegaan. Groep 3 heeft de eerste letters en 
leeswoordjes al geoefend: ik, maan, roos, vis, sok, pen, en. De leerlingen van groep 4 zijn aan de slag 
gegaan met de eerste hoofdletters M, R, V, U, Y. Het leren lezen gaat al goed vooruit, we zijn bezig 
met boekjes lezen, woorden stempelen en schrijven, voorlezen en oefenen op de computer en de 
tablets.  
Met rekenen is groep 3 bezig geweest met tellen tot en met 20 met opdrachten als ‘teken er 1 meer 
en teken er 1 minder’. Groep 4 is bezig geweest met de getallenlijn tot 100 tellen en klokkijken (hele- 
en halve uren).  
De komende periode werkt groep 3 aan de woorden: teen, een, neus, buik, oog met bijhorende 
letters t-n-b-oo-ee. Tip: Op www.veiliglerenlezen.nl – kopje voor ouders-  kunt u precies vinden aan 
welke woorden en letters we werken in de klas.  
Groep 4 gaat de komende periode aan de slag met meten (meters en centimeters) en sommen tot en 
met 20.  
 

Nieuws uit groep 5/6: 

De afgelopen vier weken hebben we al hard gewerkt. In de derde week hebben we ontzettend 
genoten van het schoolreisje naar Duinrell. De splash was toch wel favoriet en enkele kinderen 
waren dan ook drijfnat geworden. Gelukkig hadden we mooi weer, dus dat kon de pret niet drukken. 
Met z’n allen zingen in de bus en natuurlijk onder de banken verstoppen met terugkomst.  
De eerste toets van nieuwsbegrip is ook al achter de rug en deze week krijgen de kinderen de eerste 
toetsen van taal en spelling. Binnenkort zullen zij ook het leerwerk mee naar huis krijgen voor de 
zaakvakken. Het is dus hard werken in groep 5/6, maar gelukkig maken we tussendoor ook tijd voor 
ontspanning.  
Met rekenen gaat groep 5 aan de slag met de voorbereiding op het delen (relatie keer- en deelsom), 
klokkijken (hele, halve uren en kwartieren) en getallen tot en met 1000. In groep 6 met meten 
(oppervlakte en omtrek), getallen tot en met 10000, schattend rekenen en afronden.  
Allebei de groepen hebben ook een tafelboekje. De tafels blijven we dus ook goed oefenen.   
 
 

http://www.obsderegenboogdinteloord.nl/
http://www.veiliglerenlezen.nl/


Nieuws uit groep 7/8:  

Inmiddels zitten de eerste weken er alweer op. Hierin hebben we al van alles gedaan, zoals 
zwemmen, bezoek gehad van bureau Halt, informatieavond en zelfs al de eerste toetsen. 
De komende periode, tot aan de herfstvakantie, staat in het teken van het afnemen van oude 
citotoetsen om zo te kunnen bepalen welke onderdelen de kinderen moeilijk vinden/niet beheersen. 
Wat betreft spelling en taal zal er voor beide groepen het komende blok vooral aandacht gegeven 
worden aan het spellingsschema (ik vorm, ik vorm + t, etc). Bij groep 8 komt daar nog bij voltooid 
deelwoord en bijvoeglijk naamwoord. Bij het rekenen ligt de aandacht bij groep 7 bij de onderdelen 
aftreksommen (30000 – 30), oppervlakte en omtrek berekenen, schattend optellen en aftrekken, 
kennismaking met miljoen, omzetten van kg in grammen en cijferend vermenigvuldigen (177 x 8) en 
bij groep 8 bij de onderdelen cijferend vermenigvuldigen (52 x 78), vermenigvuldigen van 
kommagetallen ( 10 x 4,8), deelsommen (9750 : 15), optellen en aftrekken van breuken en het 
rekenen met procenten.  
 

Kibeo 

Op 5 september zijn we na een heerlijke vakantie weer begonnen. Het overblijven is weer gestart en 
mede dankzij Albert Heijn Dinteloord kunnen we tussen de middag weer een heerlijke boterham 
aanbieden. Elke dag een stukje fruit of rauwkost, lekker gezond. Overblijven is heel makkelijk, 
aanmelden kan via Kibeo.nl of vraag een inschrijfformulier bij Daniella de Vreede.  
 
Ook de peutergroep is weer van start gegaan. Een mannengroep, er mogen wel wat meisjes bij! Er 
zijn diverse mogelijkheden voor de peutergroep op verschillende dagen. Meer informatie kunt u 
vinden bij Kibeo.nl. Of loop eens binnen, u bent altijd welkom om te kijken. 
 
En groot nieuws!!!! Vanaf 5 september is ons kinderdagverblijf geopend. In de vakantie hebben we 
ingericht en we zijn klaar om de kinderen van 0-4 jaar te ontvangen. Ook hier mag u altijd 
binnenlopen om informatie te vragen of even te kijken. 
 

 

 

 

Belangrijke data:  

Woensdag 5 oktober     Start Kinderboekenweek 
Zondag 16 oktober     Einde Kinderboekenweek 
Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober  Vakantie  
Donderdag 3 november                 Informatieavond van 8 naar 1 
 

 

 

 



 CJG:  

   

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op uw School 

Hallo,  
Ik wil me graag even voorstellen: Ik ben Anouk Jacobs en ik ben jeugdverpleegkundige  bij de GGD 
West Brabant in de gemeente Steenbergen. Vanuit de GGD ben ik ook werkzaam binnen het 
Centrum Jeugd en Gezin in Steenbergen. Samen met onder andere de jeugdprofessionals vorm ik het 
CJG in Steenbergen. Al enige tijd heb ik maandelijks een inloopspreekuur bij jullie op school, ook dit 
schooljaar ben ik wee iedere 4e week van de maand op dinsdag van 8.30 tot 9.30 zit ik de 
computerruimte. Je kunt bij mij terecht voor allerlei vragen die gaan over het opvoeden en 
opgroeien van jouw kind(eren). Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over zijn of haar ontwikkeling, 
maar ook als je vragen hebt over het nog niet zindelijk zijn van jullie zoon of dochter of is het bij jullie 
thuis juist altijd een gevecht aan tafel? Tijdens het inloopspreekuur wil ik graag met jou naar jullie 
situatie kijken en indien gewenst kan ik je wat tips meegeven of juist de bevestiging geven dat jullie 
het gewoon goed doen! Mocht je aan één gesprek niet voldoende hebben dan kijken we samen 
welke ondersteuning er nog meer nodig is, maar vooral wat jullie prettig vinden! Dit alles is geheel 
vrijblijvend en kosteloos! Dus….. kom gerust eens binnen!  
 
Voor meer informatie over het CJG verwijs ik jullie naar onze website www.cjgsteenbergen.nl  
Mocht het niet uitkomen om tijdens het inloopspreekuur op de Regenboog binnen te wandelen dan 

kunt u natuurlijk ook altijd terecht bij de balie van Vraagwijzer-CJG aan de Fabrieksdijk 6, 4651 BR te 

Steenbergen. Deze is maandag t/m donderdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur en donderdagmiddag 

van 13.30 tot 16.30 uur. Of je kan ook altijd telefonisch contact opnemen:  

 

 

De aanwezigen dagen voor komend schooljaar op basisschool de Regenboog zullen zijn: 

Donderdag 29 September van 8.30 tot 9.30 (een donderdag ipv dinsdag) 

Dinsdag 29 November van 8.30 tot 9.30  

Donderdag 22 December van 8.30 tot 9.30 (een donderdag ipv dinsdag ivm de kerstvakantie) 

Dinsdag 31 Januari  van 8.30 tot 9.30 

Dinsdag 28 Maart  van 8.30 tot 9.30 

Donderdag 20 April van 8.30 tot 9.30 (een donderdag ipv dinsdag ivm de meivakantie) 

Dinsdag 30 Mei  van 8.30 tot 9.30 

Dinsdag 27 Juni  van 8.30 tot 9.30 

http://www.cjgsteenbergen.nl/


Harmonie Volharding: 

De vereniging wil weer beginnen met muzieklessen. Wil je graag leren blokfluit of een 

muziekinstrument te bespelen neem dan contact op met: jeugd@volhardingdinteloord.nl.  
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Waar? 

Schoolplein Regenboog 

 

Wanneer?  

Woensdagmiddag  

- 19 oktober  

- 2 november  

- 9 november 

- 8 maart  

- 15 maart 

- 22 maart  

  

van 13.30uur tot 14.30uur, 

Deelname is geheel gratis! 

Wie?  

Groep 1 t/m 4 

 

 

Groep 1 t/m 4 

  

Tips : 

- Trek gemakkelijke 
kleding aan. 

- Neem iets te 
drinken mee 

- Neem het telefoon 
nummer van je 
ouders mee. 


