
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. 
 
Gezocht… 
 
Inmiddels zijn er twee ouders die de technieklessen willen verzorgen in groep 5/6. Wij zoeken nu 
alleen nog iemand voor de technieklessen in groep 7/8. 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!  
 
 
 

 

 

 

 

Sint 

Vorige week is Sint op school geweest. Het was een drukke, maar gezellige dag. De officiële opening 
van Kibeo stond deze dag ook centraal. Sint heeft samen met de wethouder de opening verzorgd. In 
iedere groep heeft Sint ook nog een bezoek gebracht. In de bovenbouw waren er weer prachtige 
surprises. In de onderbouw waren er liedjes, dansjes en gedichtjes ingestudeerd voor de Sint. De Sint 
en zijn pieten hebben weer genoten en wij ook. Ook nog een bedankje aan alle ouders die geholpen 
hebben met de organisatie van tevoren en op de dag zelf. Tot volgend jaar maar weer!  
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Kerst  
 
Donderdag22 december is het Kerstviering bij ons op school. U heeft vorige week een brief gekregen 
met de nodige informatie. Hieronder nog wat belangrijke zaken op een rijtje: 
- De kinderen worden om 17.15 uur verwacht en de viering eindigt om 18.45 uur. De deuren (bij de 
ingang van groep 7/8) zullen pas open gaan op deze tijden.  
- De kinderen nemen ’s avonds de zelfgemaakte hapjes mee.  
Deze worden dan in de klassen neergezet en samen opgegeten.  
- De kinderen moeten zelf voor een bord, bestek en  
beker zorgen. Dit moet uiterlijk donderdag- 
middag op school zijn.  
- Denk aan de spullen voor het kerststukje: bakje,  
versiering en takjes. Het kerststukje wordt woensdag 21 december  
gemaakt onder begeleiding van de OV en andere ouders. 
 

NIO en CITO 
 
Enkele weken geleden hebben de kinderen van groep 8 de NIO gehad. Dit is een 
intelligentieonderzoek wat straks een duidelijk beeld geeft voor het Voortgezet Onderwijs.  
De uitslag van deze toets is al bekend gemaakt bij de ouders van groep 8.  
 
In de week na de Kerstvakantie zullen ook de CITO toetsen beginnen voor de hele school.  
In deze vier weken na de Kerstvakantie zullen de toetsen al zijn.  
 

Schoolfruit 

De kinderen krijgen nog steeds wekelijks schoolfruit op woensdag, donderdag en vrijdag. We hebben 
al veel verschillende soorten fruit voorbij zien komen. Naast appels en mandarijnen hebben we ook 
al ananas en tomaatjes geproefd.  
 
 

Meester Bram: 

We hebben goed nieuws te horen gekregen van meester Bram. In mei verwacht meester Bram zijn 
tweede kind. Wij willen meester Bram en Maaike nogmaals feliciteren met dit geweldige nieuws en 
we hopen dat alles goed verloopt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data:  

Donderdag 22 december     Kerstviering  
Vrijdag 23 december     Alle leerlingen ’s middags vrij  
Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari  Kerstvakantie  
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Namens het team wensen wij u 

alvast fijne Kerstdagen en een 

gelukkig Nieuwjaar!! 
 



 Vestigingsnieuws Kibeo:  

   

Peutergroep 

Wat was het spannend met de 

opening op 5 december. Sinterklaas 

kwam langs en Yojo was er ook. 

Samen zijn we op zoek gegaan naar 

de ingang van Kibeo. Toen deze 

gevonden was kregen de peuters 

nog een cadeautje van Sinterklaas 

en was er een klein gebakje van 

Kibeo omdat het feest was. 

 

 

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. 

 

 

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. 

mailto:klantrelatie@kibeo.nl


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 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. 


