
 

Beste ouders / verzorgers, 

Hier is de nieuwsbrief van januari 2018. Lees deze informatie even goed door.  

 

Regel van de maand 

De regel van januari was ‘rust een must’. De regel van februari wordt ‘ik, jij, wij, iedereen hoort erbij’. 

In deze maanden zal er extra aandacht zijn in de klassen voor deze regels.  

 

Inloopmiddag 

Dinsdag 6 maart is er weer een inloopmiddag voor groep 1 t/m 8. Gelijk om 15.15 uur mogen de 

ouders in de klassen komen kijken naar schriften en werkjes. De leerkracht is dan ook aanwezig en 

kan eventueel kleine vragen beantwoorden.  

 

Schoolfotograaf  

Dinsdag 20 maart komt de schoolfotograaf op school. Hij zal weer individuele foto’s maken en 

klassenfoto’s. U ontvangt hier nog meer informatie over.  

 

Carnaval 

Over enkele weken vieren wij weer carnaval op De Regenboog. Ook dit jaar zorgen wij voor een prins 

en prinses voor op de wagen. De kinderen van groep 5 t/m 8 kunnen zich binnenkort opgeven bij de 

leerkracht. Dinsdag 30 januari zal dan de loting plaatsvinden en weten we wie de prins en prinses van 

de school zijn.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen ook zelf weer een kar versieren. De mooist versierde karren 

krijgen ook een prijs. Er is een jury die de karren beoordeeld. Het motto van dit jaar is ‘We bakke der 

’n feesje van!!!’  

 

Centrale aanmeldavonden groep 8 en adviesgesprekken 

Op 6 en 7 maart zijn de centrale aanmeldavonden. De kinderen van groep 8 moeten zi ch dan gaan 

aanmelden op het voortgezet onderwijs. De papieren, die mee moeten van school, krijgt u nog. Zelf 

moet u het aanmeldformulier ingevuld meenemen.  

Op 6 maart zijn de kinderen waarvan de achternaam begint met A t/m K en op 7 maart zijn dat de 

achternamen die beginnen met L t/m Z.  

In de schoolkalender staat dat de adviesgesprekken voor groep 8 op dinsdag 20 februari zijn. Deze 

worden een week opgeschoven naar dinsdag 27 februari. U ontvangt hier nog een uitnodiging voor.  

 

Rapportgesprekken 

In de week van 19 t/m 23 februari vinden de rapportgesprekken plaats van groep 1/2. De 

rapportgesprekken van groep 3 t/m 8 zijn op 13 en 15 maart. De uitnodiging volgt nog.  

 

  



 

Cito 

In alle groepen zij we druk bezig met de Cito-toetsen. De komende twee weken zullen er ook nog 

Cito-toetsen plaatsvinden. Een drukke en spannende periode voor iedereen, maar de kinderen doen 

allemaal erg hard hun best. Tijdens de eerstvolgende rapportgesprekken zullen de uitslagen bekend 

worden gemaakt. Dit komt natuurlijk ook weer op het rapport te staan.  

Groep 8 heeft 17, 18 en 19 april nog een belangrijke toets. Zij zullen dan de eindtoets maken.  

 

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.  

27 maart  

 

Belangrijke data:  

Vrijdag 9 februari   Carnaval 

12 februari t/m 16 februari   Voorjaarsvakantie 

19 t/m 23 februari   Rapportgesprekken groep 1/2  

Dinsdag 27 februari   Adviesgesprekken groep 8  

Dinsdag 6 maart   Inloopmiddag 

Dinsdag 6 maart en woensdag 7 maart  Aanmeldavonden groep 8 

Dinsdag 13 maart en donderdag 15 maart Rapportgesprekken groep 3 t/m 8 

Dinsdag 20 maart   Schoolfotograaf 

Vrijdag 30 maart   Goede vrijdag (leerlingen vrij)  

 

Extra 

Onder de nieuwsbrief vindt u nog extra informatie over SoVa-trainingen en nieuws van KIBEO.  

 

  



 

Peutergroep 

En dan is het ineens weer januari. 

Feestdagen voorbij en op naar de 

carnaval! We zijn begonnen met het thema 

“het is winter”. De kinderen hebben al 

mutsen gemaakt, er is sneeuw op de 

groep en er worden liedjes gezongen!  

               

Deze week start het voorleesontbijt. 

Oma’s en kinderen van de basisschool 

komen bij de peuters voorlezen. Dat is 

echt gezellig! Kortom, we zijn weer volop 

gestart! De peutergroep is elke dag 

geopend! 

 Kinderdagverblijf 

Ons kinderdagverblijf is dagelijks 

geopend. 

Juf Wendy heeft besloten een poosje 

ouderschapsverlof op te nemen. Juf 

Rosanna komt ons team versterken! Zij 

start deze week. 

 

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.    

Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. 

Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze 

groepen! 

                 

Tussenschoolse opvang 

Albert Heijn Dinteloord sponsort nog 

steeds ons brood, broodbeleg, gezonde 

tussendoortjes en melk. 

Dus elke dag een verse boterham! Albert 

Heijn Dinteloord, bedankt!! 

                    

  



 

Wegens grote belangstelling voor de SoVa-trainingen gaat het CJG een  
 

nieuwe serie Sociale vaardigheidstrainingen geven in het voorjaar van 2018  
Voor kinderen is goed contact met leeftijdgenoten belangrijk. Sociale vaardigheid zorgt ervoor dat ze 
in de omgang zowel aan de eigen wensen en behoeftes als aan die van anderen kunnen voldoen. De 
vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes, en 
goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale 
vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige 
gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. Een tekort aan sociale vaardigheden kan 
ervoor zorgen dat een kind alleen komt te staan.  

 

Positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen  
Als een kind niet met de groep mee mag of kan doen, veel ruzie maakt of een zeer lage indruk van 
zichzelf heeft, kan er sprake zijn van een tekort aan sociale vaardigheid. Deze behandeling kan het 
kind helpen de vaardigheden te vergroten. Door de training krijgen de kinderen een positiever 
zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Ze leren luisteren en vragen stellen en kunnen daardoor beter 
samenwerken en samenspelen. De kinderen komen dan beter tot hun recht in het dagelijks leven.  
In april 2018 gaan twee trainingen starten. De bijeenkomsten worden gegeven door de 

jeugdprofessional en de jeugdverpleegkundige: een training voor kinderen van 6 t/m 9 jaar (groep 
3, 4 en 5) en een training voor kinderen van 9 t/m 12 jaar (groep 6, 7 en 8) bij voldoende 

aanmeldingen. Een te grote groep is ook niet wenselijk. Meld tijdig aan. Vol = vol.  

Er zijn 9 bijeenkomsten voor de kinderen en 1 ouderbijeenkomst. Locatie is fabrieksdijk 6 in 
Steenbergen.  

 

Aanmelden  
U kunt uw kind nog aanmelden tot 16 maart 2018 voor deze training. Als blijkt dat de vraag van 

uw kind past binnen de SoVa-training en bij voldoende aanmelding zal de training starten. U 
wordt hierover vanaf eind maart geïnformeerd. Begin april zullen dan de intakegesprekken zijn 

met het kind en ouder(s). Bij de intake zullen alle data en cursusdagen aan u bekend gemaakt 

worden.  
Aan het eind van de SoVa is er een evaluatiegesprek met het kind en ouder(s). Na de training 

volgt nog een terugkombijeenkomst voor de kinderen.  

De training wordt door de gemeente vergoed vanuit de jeugdwet. Er is geen eigen bijdrage.  

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met het CJG 0167-541131 of via 

de mail: info@cjgsteenbergen.nl. Vermeld hierbij de naam van uw kind,  geboortedatum, school, 

groep telefoonnummer en e-mail. 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 


