
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. 
 
Gezocht… 
 
Wij zoeken nog steeds 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. 
Ook in de MR zijn we op zoek naar nieuwe leden. Lijkt het u interessant om mee te beslissen en 
denken over zaken rondom de school dan is dit zeker iets voor u. Over enkele weken is er weer een 
vergadering. U mag vrijblijvend een keer mee vergaderen.   
 
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!  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jantje Beton 

Enkele weken geleden hebben wij weer meegedaan  
met Jantje Beton. De hele school heeft loten verkocht. Er is 1 kind dat ontzettend veel loten heeft 
verkocht. Thalia Holierhoek uit groep 8 heeft 38 loten verkocht. Zij heeft van de school een presentje 
gehad voor het verkopen van de meeste loten. Een hele prestatie dus! Natuurlijk willen wij ook alle 
ouders en kinderen bedanken voor de inzet. Zonder jullie hadden wij niet zo’n mooi bedrag 
opgehaald. 
We hebben een totaalbedrag opgehaald van 1365 euro. De helft van dit bedrag, 682,50 euro, mogen 
wij zelf houden. De ouderraad is aan het nadenken over de besteding van dit geld. Wij houden jullie 
op de hoogte.  
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Volleyball 
 
Woensdag 19 oktober heeft groep 6/7/8 meegedaan aan het  
jaarlijkse Volleybaltoernooi, georganiseerd door  
Volleybalvereniging Voverdi.  
Ze zijn de strijd tegen de twee andere scholen uit  
Dinteloord aangegaan. In totaal deden er 12 teams mee. Van  
Onze school waren dit twee teams.   
We hebben het volgende resultaat behaald: 
Regenboog 1: 7de plaats 
Regenboog 2: 10de plaats 
 

Sint 

Zaterdag komt de Sint en zijn pieten weer aan in ons land. Wij vieren maandag 5 december 
Sinterklaas op school. Groep 5 t/m 8 maakt een surprise voor een klasgenootje. Daarbij wordt een 
gedicht geschreven. Volgende week worden de lootjes in de klassen getrokken. Dan hebben de 
kinderen nog ruim de tijd om een mooie surprise te maken.  
Informatie over de viering en het trekken van de lootjes volgt nog.  
 
 
Nieuws uit groep 1/2: 
 
In groep 1/2 werken we de komende weken aan het thema dieren. In de klas zijn een aantal dingen 
veranderd. 
De boekenwinkel is weer opgeruimd en er staat nu in de bouwhoek een doosje met speelgoed 
dieren. De lees- en schrijfhoek boven is veranderd in een rekenhoek. We hebben een herfsttafel 
waar de kinderen mee mogen spelen. Er staat een weegschaal bij waarmee ze de kastanjes, eikeltjes 
en andere herfstspullen kunnen wegen. En in de poppenhoek is een speelgoed konijn, waar ze mee 
kunnen spelen.  
Binnenkort starten we natuurlijk met het thema Sinterklaas. Ook dit jaar volgen we weer het 
Sinterkkaasjournaal. Dit zullen we elke dag in de klas gaan kijken. Op maandag 5 december komt 
Sinterklaas met zijn pieten op school en op dinsdag mogen de kinderen dan iets meenemen om te 
laten zien. Vanaf woensdag 7 december gaan we werken aan het thema kerst. 
 
Nieuws uit groep 3/4:  
 
De afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 3 en 4 weer hard gewerkt. De kinderen van 
groep 3 zijn aan de slag gegaan met de woorden: teen, een, neus, buik, oog, doos en poes. De letters 
t – ee – n – b – oo- d- oe hebben we geoefend met lezen en schrijven. De kinderen van groep 4 zijn 
aan de slag gegaan met de hoofdletters N, J, I, W. Het lezen gaat al steeds vlotter. We zijn bezig met 
boeken lezen, woorden schrijven en dictees maken.  
Groep 3 is met rekenen bezig geweest met minder en meer met rekenen, bijvoorbeeld: ‘tekenen een 
bal minder’. Dit is al voorbereiding op de sommen die we vanaf de kerstvakantie gaan maken. Groep 
4 is bezig geweest met rekenen met geldbedragen, bijvoorbeeld: ‘tekenen 53 euro’. We rekenen 
doorgaans 1 keer per week op de tablets; foto’s  van deze activiteit staan op facebook van school en 
de schoolwebsite. 
 
 
 
 



De komende periode werkt groep 3 aan de woorden: koek, ijs, zeep met de letters k –ij en z. 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 rekenen tot en met 100 en verder oefenen met 
rekenen met geld.   
 
Nieuws uit groep 5/6: 
 
De eerste toetsen van alle zaakvakken hebben de kinderen achter de rug. Voor groep 5 was dit 
nieuw, want zij hebben nu voor het eerst vakken moeten leren thuis. Groep 6 was dit natuurlijk al 
gewend. De kinderen hebben dit allemaal erg goed gedaan en de eerste resultaten weten ze al. 
Natuurlijk zullen de resultaten straks ook op de rapporten te zien zijn.  
We zijn bijna klaar met het tweede blok van rekenen, taal en spelling. De toetsen en dictees worden 
volgende week afgenomen en dan worden deze resultaten nog mee geteld voor het eerste rapport.  
In groep 5 wordt het klokkijken verder uitgebreid. 15 minuten eerder of 25 minuten later. Ook 
maken ze kennis met omtrek en oppervlakte. De tafels blijven een belangrijk onderdeel, want ook de 
deelsommen gaan aanbod komen.  
In groep 6 gaan we verder met handig en schattend rekenen. We gaan bij meten oefenen met de 
schaal. Een moeilijk onderdeel is de verhoudingstabel. Deze komt in blok 3 weer uitgebreid aanbod.  
Het volgende blok bij spelling/taal in groep 5 gaat over het thema ‘Samen’. Ze leren de stam van een 
werkwoord vinden, komma’s gebruiken en wat een bijnaam is. De tegenwoordige en verleden tijd 
van werkwoorden wordt herhaald.  
Het volgende blok bij spelling/taal in groep 6 gaat ook over het thema ‘Samen’. Ze leren zinnen 
samenvoegen met voegwoorden, sterke en zwakke werkwoorden en een flyer schrijven.  
Met het thema Kinderboekenweek zijn we net klaar. De kinderen hebben opa’s en oma’s gemaakt 
voor in een poppenkast. We beginnen binnenkort aan het thema Sint.  
 
Nieuws uit groep 7/8:  
 
De afgelopen periode hebben we bezoek gehad van de gemeente en zijn we op bezoek geweest in 
het bouwkot. Inmiddels zijn de mappen voor groep 8 ook al aangemaakt in sinds deze week in 
gebruik.  
De komende periode, tot aan de kerstvakantie, staat het bezoeken en/of bezoek krijgen van 
middelbare scholen, de NIO en de eerste rapporten op het programma.  
Wat betreft spelling en taal zal er voor beide groepen het komende blok vooral aandacht gegeven 
worden aan het spellingsschema : 
tegenwoordige tijd   verleden tijd 
ik  = ik vorm    ik = ik vorm + de/te 
ander =  ik vorm + t   ander + ik vorm + de/te 
meer + hele werkwoord  meer = ik vorm + den/ten 
Bij groep 8 komt daar nog het voltooid deelwoord bij.  
Bij het rekenen ligt de aandacht bij groep 7 bij de onderdelen bewerkingen (200 x 0,25cent), 
breuken, oppervlakte, inhoud, procenten, grote deelsommen (315 : 8) en aflezen van grafieken en 
tabellen.  
Bij groep 8 bij de onderdelen cijferend optellen tot 100.000, breuken vereenvoudigen, oppervlakte, 
inhoud, percentages (2,5% van 400), inhoudsmaten met kommagetallen (5x 0,460), delen met rest, 
schattend rekenen en getallen afronden op tienden, honderdsten en helen. 

http://www.veiliglerenlezen.nl/


EU-Schoolfruit  

Gedurende schooljaar 2016-2017 doet onze school mee met het EU-Schoolfruit- en 
groenteprogramma. Dit is een Europees voorlichtingsprogramma dat de nadruk legt op het eten van 
voldoende groenten en fruit. Door EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende 
soorten groenten en fruit te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook gezellig! 
 
Kinderen hebben veel te winnen bij gezonde eetgewoonten. Want kinderen die genoeg groenten en 
fruit eten en elke dag actief bewegen zitten lekkerder in hun vel, krijgen minder snel griep, zijn 
minder snel verkouden, voelen zich fitter, beleven meer plezier aan sport en spel en leren 
makkelijker. Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s), maar met 
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school kinderen helpen om gezonder te leren eten 
en zo de basis te leggen voor een gezond leven. De praktijk heeft uitgewezen dat dit werkt!  
 
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in 
de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week (woensdag, donderdag en vrijdag)  
gedurende twintig weken een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de ochtendpauze om 
gezamenlijk in de klas op te eten. De school start hiermee in week 46 (14-18 november 2016). Deze 
groente- en fruitverstrekkingen worden gefinancierd door de Europese Unie. 
 

 

 

Belangrijke data:  

Donderdag 10 november    NIO groep 8 
Maandag 21 november     Scholenmarkt ouders groep 8 
Dinsdag 29 november     Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
Donderdag 1 december     Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 
Maandag 5 december     Sint  
Donderdag 22 december     Kerstviering  
Vrijdag 23 december     Alle leerlingen ’s middags vrij  
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie  
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 Kibeo:  

Vestigingsnieuws november 2016.   

 

Buitenschoolse opvang 

Onze openingstijden zijn dagelijks 

van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse 

opvang) 

Van 15:15 tot 18:00 

(buitenschoolse opvang) Dagelijks 

leuke activiteiten, buiten spelen, 

knutselen of even op de Wii. Ook in 

de vakanties zijn we open en volgen 

we de vakantiemix. Met de BSO 

kinderen een mooie herfsttafel 

gemaakt en een paar enge spinnen 

erbij. 

Binnen lopen mag altijd ! 

Overblijven 

Ook het overblijven op basisschool 

de Regenboog wordt verzorgd door 

Kibeo. De maaltijd wordt verzorgd 

in samenwerking met Albert Heijn 

Dinteloord. Uw kind hoeft dus niets 

mee te nemen naar school! 

Aanmelden kan via 

klantrelatie@kibeo.nl of vraag een 

inschrijfformulier op school. 

Peutergroep 

De peutergroep is flink aan het 

groeien op dit moment! Het zijn nu 

alleen jongens, dus meisjes kom 

maar op! 

Volgende week starten we met het 

thema “reuzen en kabouters”. De 

eerste kaboutermutsen zijn al klaar! 

 

Heeft u interesse in de peutergroep 

of bent u gewoon nieuwsgierig? 

Kom gewoon een keertje langs om 

te kijken. 

De peutergroep is op dinsdag en 

donderdag geopend van 8:30 tot 

12:00. Ook andere dagdelen zijn 

mogelijk. 
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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: 

 

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/


  

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! 

Bij slecht weer gaat de activiteit niet door! 

 

Komen jullie ook?  

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. 


