
 
 
 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. 
 
Gezocht… 
 
Inmiddels zijn er ook voor groep 7/8 techniekouders gevonden. Er zijn drie ouders die op 
donderdagmiddag de technieklessen verzorgen. De kinderen doen dit met veel plezier, dus wij willen 
deze ouders ook hartelijk danken voor hun inzet en hulp!   
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!  
 
 
 

 

 

 

 

 

Studiedag:  

Vrijdag 31 maart hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag de gehele dag 

vrij. De studiedag van de leerkrachten zal in het teken staan van cultuur. Dans, drama, beeldende 

vorming en muziek zullen deze dag allemaal voorbij komen. Natuurlijk kunnen de leerkrachten dit 

dan weer overbrengen in de klassen.  

 

OBS De Regenboog 

Burg. Mr. H. Popstraat 2 

4671 ES  Dinteloord 

Telefoon: 0167-523326 

E-mail:  

obsderegenboog@stichtingsom.com 

 

Maart 2017 
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Juf Sjeel: 

Misschien heeft u het al gehoord, maar juf Sjeel is in verwachting  

van haar tweede kind. Zij is rond 6 september uitgerekend, dus ze  

werkt gewoon tot de zomervakantie door. Daarna zal zij met  

zwangerschapsverlof zijn. De zwangerschap verloopt erg goed en  

juf Sjeel voelt zich prima. Gefeliciteerd juf Sjeel met dit leuke nieuws!  

 

 

Spelmiddag groep 1 t/m 4: 

Afgelopen woensdag hebben juf Lieke en meester Ivo van de gemeente Steenbergen een sport- en 

spelles op het schoolplein verzorgd. Het was prachtig weer, dus de leerlingen hebben enorm genoten 

van deze les. Woensdag 22 maart zullen ze nogmaals een les verzorgen van 13.30 – 14.30 uur. 

Deelname is geheel gratis en de les is op het schoolplein van onze school.  

 

 

Schoolfruit: 

Het schoolfruit krijgen de kinderen nog steeds op dinsdag, woensdag en donderdag. Het schoolfruit 

wordt geleverd t/m 13 april. Daarna moeten de leerlingen dus weer zelf voor een pauzehapje zorgen.  

 

Opschoonmiddag:  

Volgende week is het weer de landelijke opschoonweek. Wij doen ook weer mee aan deze actie. 

Donderdagmiddag 23 maart gaan wij met de hele school de omgeving opschonen. De kleuters doen 

dit op het schoolplein en groep 7/8 gaat echt al de buurt schoonmaken. De gemeente levert dan 

containers, vuilniszakken, knijpers, handschoenen en andere benodigdheden. Wij vinden het als 

school namelijk erg belangrijk dat kinderen opgroeien in een schone buurt. Dat ze leren dat je afval – 

van jezelf en soms van een ander – in de prullenbak gooit. Daarom doen wij mee aan deze actie!  

 

 

 

 



 

Groep 7/8:  

Afgelopen week zijn de inschrijfavonden geweest op het Voortgezet Onderwijs. Alle leerlingen van 
groep 8 hebben zich in kunnen schrijven op een middelbare school.  
Over enkele weken moeten zij nog wel de Eind Cito maken. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 18 april, 
woensdag 19 april en donderdag 20 april.  
Groep 7/8 gaat woensdag 14 juni t/m vrijdag 16 juni op schoolkamp. Zij zullen net als voorgaande 
jaren weer naar het scoutinggebouw gaan in Oud Gastel. De afscheidsavond van groep 8 zal 
plaatsvinden op woensdag 12 juli. Dan zal ook de eindmusical zijn waar meester Bram binnenkort 
mee gaat starten. Noteer deze data alvast in uw agenda.  
 

 
Belangrijke data:  
Woensdag 22 maart     13.30 - 14.30 uur spelmiddag groep 1 t/m 4  
Donderdag 23 maart      Opschoonmiddag  
Vrijdag 31 maart      Studiedag, leerlingen gehele dag vrij  
Donderdag 6 april     Groep 7 praktisch verkeersexamen 
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!  
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vestigingsnieuws Kibeo:  

  
 

Peutergroep 

Puk is weer opgeknapt na zijn 

bezoek aan de dokter en is nu heel 

druk! Samen met de peuters zijn we 

met het thema “verhuizen” bezig. 

Wat is dat eigenlijk? En verhuizen 

diertjes ook? Wat past er allemaal in 

een grote verhuiswagen en wat kan 

je doen met een verhuisdoos? 

Kortom, het is een drukke tijd bij de 

Peutergroep!  

Op dinsdag en donderdagochtend 

is de Peutergroep geopend. Andere 

ochtenden is eveneens mogelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buitenschoolse opvang 

Onze openingstijden zijn dagelijks 

van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse 

opvang) 

En van 15:15 tot 18:00 

(buitenschoolse opvang). Ook 

vakantieopvang behoort tot de 

mogelijkheden. 

Binnen lopen voor informatie mag 

altijd ! 

Overblijven 

Kibeo verzorgd op basisschool de 

Regenboog de overblijffaciliteiten. 

Er staat een verse boterham op tafel 

en diverse soorten beleg. Na een 

boterham met worst of kaas mag er 

wat zoets op de boterham of 

cracker. Ook een stukje rauwkost of 

fruit hoort erbij en natuurlijk iets te 

drinken. Dit allemaal dankzij Albert 

Heijn Dinteloord die een groot 

gedeelte van de wekelijkse 

boodschappen sponsort. Uw kind 

hoeft dus niets mee naar school te 

nemen!  

Vanaf 1 januari 2017is het 

overblijftarief gewijzigd.  

 

 

 



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 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/


 



 

 STICHTING  M.J.W. ” DE KLUP ” 

KAPELAAN KOCKSTRAAT 52 

WELBERG 
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 Welbergsedijk 48a Voorzitter:  06 - 14907049 

 4651 TG Welberg Secretaris:  0167 - 850865 

 Bank: NL37RABO 01488 88 569 E-mail:  mjwdeklup@live.nl 

 KvK registratienr. 41105554 Website:  www.mjwdeklup.nl 

 
 

                                 Steenbergen, maart 201 

Beste jongens, meisjes van groep 5 en hoger & ouders/verzorgers 
 

Net zoals voorgaande jaren willen we ook dit jaar weer een KLUP MARATHON organiseren. 

Wat verstaan we onder een KLUPMARATHON ? 
Zestien uur lang achter elkaar KLUP draaien! En KLUP draaien is creatief, sportief bezig zijn en vooral  

samen veel lol maken.  
 

Voor wie? 
Alle kinderen vanaf groep 5!! Jullie worden van harte uitgenodigd om tijdens deze marathon ook je vriendje, 

vriendinnetje, broertje, zusje of wie dan ook mee te nemen. Mits ook zij minimaal in groep 5 zitten. 
 

Wat gaan we doen? 

Creatieve activiteiten, continue afgewisseld met spel gedurende zestien uur. 

Ook voor eten en drinken wordt gezorgd en deelname is kosteloos. 
 

Wanneer? 

Vrijdag 7 april vanaf 20.00 uur (om 19.45 uur uiterlijk aanwezig) tot en met zaterdag 8 april 12.00 uur. 

 

De voorwaarden zijn: 

 Iedere deelnemer moet goed gemotiveerd en goed gehumeurd zijn. 

 Minimaal in groep 5 zitten. 

 Er moeten minimaal 20 deelnemers zijn.  

 Op 7 april om uiterlijk 19.45 uur aanwezig zijn. 

 Vroegtijdig ophalen en/of later aansluiten is niet toegestaan. 

 Bij twijfel over eventueel volhouden, beslist de organisatie over het meedoen. 

 

Mocht U als ouder vragen hebben over onze marathonplannen dan kunt U contact opnemen met de voorzitter. 

 

Om tijdig vast te kunnen stellen of de marathon door kan gaan, vragen wij om het onderstaande deelname formulier 

uiterlijk maandag 27 maart ingevuld te mailen naar: mjwdeklup@live.nl  
 

Voor dit evenement willen wij net zoals voorgaande jaren ook de pers e.d. uitnodigen. 
 

Leiding MJW `De KLUP` 

 

Naam:  ……………………………………………… ……….. Leeftijd: ………………………………………………………………             

doet mee aan de KLUP marathon op 7 en 8 april 2017 

Tel nummer: .................................................... 

Naam introducee: ………………………………………………………… Leeftijd: …………………………………………………………….. 

Telefoonnummers: ……………………………………………………………………. 

Naam ouder: ……………………………………………  

Naam ouder introducee:  ………………………………………………. 

  

http://www.mjwdeklup.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. 


