
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. 
 
Koningsdag en dodenherdenking 
 
Donderdag 27 april wordt ook in Dinteloord Koningsdag gevierd. Op die dag is er een dagvullend 
programma voor jong en oud. Een deze dagen ontvangt u daar een boekje over in uw brievenbus.  

Op donderdag 4 mei is het dodenherdenking. In Dinteloord wordt er ook stil gestaan bij deze 
bijzondere dag. Om 19.30 uur is er op het raadhuisplein een herdenking. Er worden dan gedichten 
voorgelezen van kinderen uit groep 7. Ook wordt er een minuut stilte gehouden.  
Wij willen iedereen uitnodigen om naar deze avond te komen. De kinderen van groep 5 t/m 8 in het 
bijzonder. De kinderen uit groep 7 die een rol hebben tijdens deze avond ontvangen hier volgende 
week nog bericht over.   

 
Vrije dagen 

Vanwege het paasweekend zijn  

de kinderen as. vrijdag en maandag  

vrij i.v.m. goede vrijdag en tweede  

paasdag. 

 

 

Regenboogregels  

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met het vernieuwen van een aantal protocollen. Ook 

hebben wij het pestprotocol weer aangescherpt. Met het team hebben we vijf nieuwe regels 

vastgesteld. Deze regels zijn al geïntroduceerd in de klassen en ze hangen ook in de gangen van de 

school. Iedere maand is er een nieuwe regel waar extra aandacht voor is.  

Dit zijn de regenboogregels: 

1. Houd het fijn, doe elkaar geen pijn. 

2. Ik, jij, wij, iedereen hoort erbij. 

3. Rust een must.  

4. Groot en klein, eerlijk zijn. 

5. Houd je spullen oké, een ander wil er ook graag mee.  

De regel van de maand april is ‘rust een must’.  
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Inspectiebezoek  

Dinsdag 9 mei zal de inspectie van het onderwijs de gehele dag op De Regenboog aanwezig zijn. De 

inspecteur gaat kijken of de kwaliteit van het onderwijs in orde is. Ze gaat in gesprek met Fons en Bas 

over inhoudelijke zaken. Ook gaat ze in de klassen observeren. ’s Middags zal er ook een gesprek 

plaats vinden met een groepje ouders en een groepje leerlingen.  

De afgelopen weken zijn wij met het team al druk bezig met de voorbereidingen op dit bezoek. Wij 

gaan vol vertrouwen deze dag tegemoet en we zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.  

 

Schoolfruit 

Deze week is officieel de laatste week van het schoolfruit. Vanaf volgende week moeten de kinderen 

zelf weer fruit meenemen. De woensdag en vrijdag zijn nog steeds onze fruitdagen.   

 

Koningsspelen 

 

Volgende week vrijdag 21 april zijn het weer de koningsspelen. In 
Dinteloord doen we daar ook weer actief aan mee met de drie 
Dinteloordse scholen. We starten de ochtend met een koningsontbijt 
op school. De kinderen worden dus gewoon om 8.45 uur op school 
verwacht en krijgen van school een ontbijt aangeboden. Hier hoeven 
ze verder niks voor mee te nemen. 

Na het ontbijt vertrekken we richting het sportveld van VV Prinsenland. Daar zullen allerlei sportieve 
activiteiten plaats vinden. De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn om 12.00 uur vrij, dus zij kunnen dan 
opgehaald worden bij de sportvelden.  
De kinderen van groep 5 t/m 8 vertrekken om 12.00 uur met de leerkracht naar het zwembad waar 
we eerst lunchen. Daarna is er gelegenheid om te zwemmen en sportspelen te doen. Zij zijn om 
14.00 uur vrij. Dan kunnen ze dus eventueel opgehaald worden op het zwembad.  

De kinderen komen deze dag in een sportief outfit en sportschoenen naar school. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 moeten ook hun zwemspullen meenemen.  

De hulpouders die zich hebben opgegeven om deze ochtend te helpen ontvangen volgende week 
nog de nodige informatie hierover. 

 
Paasviering 
 
De Paasviering is ook weer achter de rug. Dit jaar was het wat anders dan voorgaande jaren.  
We zijn wel begonnen met het paasontbijt in iedere groep. De kinderen konden kiezen uit 
boterhammen, eierkoeken, krentenbollen en verschillende soorten beleg.  
Na het ontbijt hebben de kinderen een speurtocht gelopen rond de school. In de onderbouw zijn ze 
op zoek gegaan naar letters en in de bovenbouw naar antwoorden op vragen. In de klas moesten ze 
nog even verder puzzelen, want er kwam nog een woord of een zin uit de puzzel.  
Er waren veel ouders die deze ochtend hebben geholpen. Hiervoor willen we jullie erg bedanken. 
Ook een compliment voor de oudervereniging voor de goede organisatie!  

 
 
 

 



Voetbaltoernooi 

Afgelopen woensdag is het voetbaltoernooi geweest voor de bovenbouw. Wij hebben met een team 
mee gedaan aan dit toernooi. Ondanks de koude middag hebben de kinderen erg goed hun best 
gedaan. Ze hebben de wedstrijden ontzettend sportief gespeeld. Helaas zijn we niet in de prijzen 
gevallen. In totaal zijn er vier wedstijden gespeeld waarvan we er 3 hebben verloren en 1 gelijk 
gespeeld.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

Vrijdag 14 april      Goede vrijdag, leerlingen gehele dag vrij 
Maandag 17 april     Tweede Paasdag, leerlingen gehele dag vrij 
Dinsdag 18 april t/m donderdag 20 april  Groep 8 Eind Cito 
Vrijdag 21 april      Koningsspelen 
Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei   Vakantie!  
Donderdag 27 april     Koningsdag  
Donderdag 4 mei     Dodenherdenking  
Donderdag 11 mei     Fietscontrole en route oefenen voor groep 7 
Woensdag 17 mei     Praktisch verkeersexamen groep 7  
Woensdag 24 mei     Juffen en meesterfeest  
Dinsdag 30 mei      Informatieavond schoolkamp  
Donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei   Kinderen vrij i.v.m. Hemelvaartsdag  
Maandag 5 juni      Kinderen vrij i.v.m. Tweede Pinksterdag  
Donderdag 8 juni     Schoolfotograaf  

 
 
 

 

 

 
 



 



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 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/


 

 

  


