
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Voor sommige kinderen was het afgelopen week heel 
spannend, voor anderen wat minder. Tijdens de opening van het schooljaar vorige week maandag 
kregen de kinderen allemaal een linnen tas. Deze tas kregen de kinderen van school, omdat de 
uitslag van de schoolinspectie, die we in mei op bezoek hebben gehad, positief was! 
 
 
 
 
 
 
 
Gezocht… 
Leesouders in groep 3/4 
Wij zijn op zoek naar ouders/verzorgers, opa’s of oma’s die onze kinderen willen helpen met lezen. U 
moet dan denken aan maandag en/of donderdag van 8.45 t/m 9.15 uur. U neemt dan een of enkele 
leerlingen mee uit de klas om extra te oefenen voor het lezen. Aanmelden kan bij juf Elize. 
 
Leden voor de oudervereniging 
De oudervereniging (OV) 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.  
 
Leden voor de medezeggenschapsraad 
De medezeggenschapsraad (MR) zoekt nieuwe leden. De MR bestaat uit ouders en personeel van de 
school. Via deze raad praten ouders en personeel mee over het beleid van de school. De 
vergaderingen vinden ongeveer 5x per jaar plaats, ’s avonds op school. 
 
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!  
 
 
Nieuw gezicht 
Het zou kunnen zijn dat u dit schooljaar een nieuw gezicht ziet zitten in de directiekamer.  
Nancy Spaapen, directeur op OBS De Noordster in Bergen op Zoom, komt meester Fons een handje 
helpen met administratieve zaken. Dit omdat juf Sjeel met verlof is. Meester Fons blijft gewoon de 
directeur van onze school.  
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Informatieavond  
Op dinsdagavond 12 september is er de jaarlijkse informatieavond waar de leerkracht van uw kind 
vertelt wat er dit schooljaar geleerd wordt. Wanneer dat nodig is, wordt er gevraagd wie er 
klassenouder wil worden.  

Groep 1/2  start om 18.00 uur 
Groep 3/4 start om 18.30 uur 
Groep 5/6 start om 19.00 uur 
Groep 7/8 start om 19.30 uur 
 

Jantje Beton 
Woensdag 13 september start de actie Jantje Beton. De kinderen krijgen dan een boekje met loten 
mee om te verkopen aan bekenden. De helft van de opbrengst komt ten goede aan de school. De 
oudervereniging gaat hiernaar kijken. 

De niet verkochte loten moeten altijd terug naar school! 
 

Schoolreis 
Volgende week donderdag is het weer zover. De jaarlijkse schoolreis. Dit jaar gaan de kinderen naar 
diergaarde Blijdorp. De kinderen verwachten we om 8.45 in de klas, zodat we om 9 uur kunnen 
vertrekken. Rond 17 uur zullen we weer terug zijn. 

Het schoolreisje kost 25 euro per kind. Voor wie dit nog niet gedaan heeft, willen we u vriendelijk 
vragen om dit voor a.s. vrijdag te doen op het rekeningnummer van de oudervereniging OBS De 
Regenboog; NL54 RABO 0111 5418 08 o.v.v. voornaam,, achternaam en groep van uw kind. 
 

Extra 
Onder de nieuwsbrief vindt u nog een brief van het CJG over SoVa-trainingen in het najaar en de data 
waarop Anouk Jacobs van het CJG haar inloopspreekuur op school heeft voor kleine en grote vragen. 

 

 

Belangrijke data:  

Dinsdag 12 september Informatieavond 
Woensdag 13 september Start actie Jantje Beton  
Donderdag 14 september Schoolreis 
Woensdag 27 september Einde actie Jantje Beton 
Woensdag 4 oktober Start Kinderboekenweek ‘griezelen’ 
Donderdag 12 oktober Einde Kinderboekenweek 
Vrijdag 13 oktober Studiedag (alle leerlingen vrij) 

Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 

 

 
 

 

 

 



  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op 
uw School 
 
Hallo,  
Ook het schooljaar 2017/2018 ben ik,  Anouk Jacobs  jeugdverpleegkundige bij de 
Jeugdgezondheidszorg GGD West Brabant in de gemeente Steenbergen, weer aanwezig op school 
met een inloopspreekuur. Bij jullie op school zal dit iedere 4e week van de maand op dinsdag van 8.30 
tot 9.30 zijn. Ik zit dan in 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…. 
loop 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 26 September van 8.30 tot 9.30  
Donderdag 26 Oktober van 8.30 tot 9.30 (Op Donderdag ipv dinsdag) 
Dinsdag 28 November van 8.30 tot 9.30  
Donderdag 21 December van 8.30 tot 9.30 (een donderdag ipv dinsdag ivm de kerstvakantie) 
Dinsdag 30 Januari  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 27 Maart  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 24 April van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 29 Mei  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 26 Juni  van 8.30 tot 9.30 
 
  


