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Beste ouders/ verzorgers,

november 2017

Hier is de nieuwsbrief van november 2017, vol met nieuwtjes, leuke verslagjes en belangrijke
informatie.
Jantje Beton
Enkele weken geleden hebben wij weer meegedaan met Jantje
Beton. De hele school heeft loten verkocht. Guusje de Vreede uit
groep 5 heeft de meeste loten verkocht. Zij heeft van de school een
presentje gehad voor haar inzet. Natuurlijk willen wij ook alle andere
kinderen en de ouders bedanken! Zonder jullie hadden wij niet zo’n
mooi bedrag opgehaald.
We hebben een totaalbedrag opgehaald van 1212 euro. De helft van dit bedrag, 606 euro, mogen wij
zelf houden. De ouderraad wil dit gaan gebruiken om de aula gezelliger te maken.
Volleybal
Woensdag 11 oktober heeft groep 7/8 meegedaan aan het
jaarlijkse Volleybaltoernooi, georganiseerd door
Volleybalvereniging Voverdi.
Ze zijn de strijd tegen de twee andere scholen uit
Dinteloord aangegaan. Ze zijn helaas niet in de prijzen gevallen,
maar meester Bram vond dat ze het super goed gedaan hebben!
Workshop blokfluit groep 3/4
In groep 3/4 komt donderdag 9 november iemand van de Harmonie een workshop blokfluiten geven.
Juf groep 7/8
Welkom juf Annemieke van Eijk! Vanaf vrijdag gaat ze het ouderschapsverlof van meester Bram
verzorgen. Ze heeft in het voortgezet speciaal basisonderwijs gewerkt en maakt nu haar overstap
naar gewoon basisonderwijs. We wensen haar veel succes!
Inloopmiddag
Dinsdag 14 november is het inloopmiddag voor groep 1 t/m 8. Gelijk om 15.15 uur mogen de ouders
in de klas komen kijken naar schriften en werkjes.
Rapportgesprekken
Voor de groepen 3 t/m 8 vinden er rapportgesprekken plaats op dinsdagmiddag en -avond 21
november en op donderdagmiddag 23 november. U krijgt hier een uitnodiging voor.
CJG
Op de onderstaande data is het CJG aanwezig op de Regenboog van 8.30 tot 9.30 uur voor grote en
kleine vragen over opvoeden en opgroeien.
Dinsdag 28 November
donderdag 21 December
dinsdag 30 Januari

Regel van de maand
De eerste weken van het schooljaar hebben we elke week een regel aangeleerd. Daarna staat er elke
maand een regel centraal. Er zijn 5 Regenboogregels. In oktober was dat ‘hou het fijn, doe elkaar
geen pijn’
In november is dat ‘Groot en klein, eerlijk zijn’
In december zal dat zijn ‘Houd je spullen oké, een ander wil er ook graag mee’
Sint
Volgende week zaterdag komt Sinterklaas met zijn pieten weer aan in ons land. Wij vieren dinsdag
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.
Kerst
Op donderdag 21 december vindt er na school een kerstdiner plaats. Dit zal ongeveer van 17 tot 19
uur zijn. Verdere informatie krijgt u te zijner tijd.
Op vrijdagmiddag 22 december is iedereen vrij en begint de kerstvakantie.
EU-Schoolfruit
Gedurende schooljaar 2017-2018 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!
Kern van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is het gezamenlijk eten van groenten en fruit in
de klas. De kinderen krijgen op drie dagen in de week 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 (13-17 november 2017). Deze groente- en fruitverstrekkingen
worden gefinancierd door de Europese Unie.
De laatste levering vindt plaats in week 16 (16 -20 april)

CJG aanwezig op school:

Belangrijke data:
Dinsdag 14 november
Maandag 20 november
Maandag 20 november
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Dinsdag 5 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Maandag 25 december t/m
vrijdag 5 januari

inloopmiddag
NIO groep 8
Scholenmarkt ouders groep 8
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Sint
Kerstdiner
Alle leerlingen ’s middags vrij
Kerstvakantie

Vestigingsnieuws Kibeo
Peutergroep
De donkere dagen zijn alweer begonnen en bij
de Peutergroep wordt volop geknutseld voor
de herfst. Het thema gaat over kabouters en er
hangen zelfs kabouterpakken voor de peuters!
Deze worden met veel plezier gedragen. Op
dinsdagochtend komen nu op een vast tijdstip
2 kinderen uit groep 7/8 voorlezen en
meespelen met de peuters. Ook met groep ½
worden veel kleine activiteiten gedaan. De
overgang naar de basisschool wordt voor de
oudere peuters op deze manier minder groot.

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. Op de BSO gaan we na
de kerstvakantie starten met een leuk
activiteitenprogramma! Elke dag keuze uit
2 nieuwe activiteiten, sport, spel of
knutsel. Op maandag staat Juf Jerina bij de
BSO. Op dinsdag en donderdag Juf Wendy.

Onze peutergroep is 4 ochtenden per week
geopend. Op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag. Op maandag dinsdag en donderdag
staat juf Patty op de peutergroep. Op
vrijdagochtend juf Jerina.

Kinderdagverblijf
Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend.
Juf Wendy en juf Jerina zijn op vrijdag
aanwezig op het kinderdagverblijf.
Er mogen best wat kindjes bij!

Vergeet je ons niet te volgen op Facebook.
Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze
groepen!

Overblijven
Wat zijn we weer blij met Albert Heijn Dinteloord! Dagelijks een verse boterham, gezonde snacks en
wat lekkers te drinken. Alle gezonde producten worden door Albert Heijn Dinteloord gesponsord.
Makkelijk, de kinderen hoeven niets mee te nemen!

Interesse? Vraag de mogelijkheden voor overblijven aan Daniella de Vreede, zij is vestigingsmanager
van 3 locaties en daardoor minder aanwezig op de Regenboog. U kunt haar bereiken via
d.devreede@kibeo.nl .
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