
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

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

Ouders gezocht 

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.   

 

Ook zoeken we nog luizenmoeders. Iedere woensdag na een vakantie is het luizenpluizen. De haren 

van de kinderen worden dan gecontroleerd. Dit zal hooguit een uur duren.  

Mocht u interesse hebben dan kunt u altijd contact opnemen met een van de leerkrachten of een 

mailtje sturen naar obsderegenboog@stichtingsom.com. Wij zijn ontzettend blij met uw hulp of 

inzet!   

 

 

 

 

Regel van de maand 

De regel van de maand april is  ‘groot en klein, eerlijk zijn’. In deze maand zal er extra aandacht zijn in 

de klassen voor deze regel.  

 

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.  

29 mei 

26 juni 
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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.  

 

Voetbaltoernooi 

Enkele weken geleden is het voetbaltoernooi geweest voor de bovenbouw. Wij hebben met een 

team mee gedaan aan dit toernooi. Ondanks de regenachtige 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 hebben we een wedstrijd gelijk gespeeld en de rest verloren.  

 

Studiedag:  

Woensdag 9 mei hebben de leerkrachten een studiedag. Alle leerlingen zijn deze dag de gehele 

ochtend vrij. Dit is in de week na de vakantie. Op donderdag en vrijdag zijn de leerlingen ook vrij 

i.v.m. hemelvaart. Deze week hoeven ze dus alleen maandag en dinsdag naar school. 

 

Koningsspelen  

Vrijdag 20 april zijn de Koningsspelen. Deze dag wordt georganiseerd door de organisatie van 

Roparun en de gemeente Steenbergen. Alle kinderen worden om 8.45 uur verwacht op het sportpark 

van v.v. Prinsenland. De onderbouw kinderen (groep 1 t/m 4) kunnen om 12.00 uur opgehaald 

worden op het sportpark. De bovenbouw kinderen (groep 5 t/m 8) zijn om 13.30 uur klaar op school.  

Zij lunchen nog gezamenlijk op school.  

 

Schoolkamp 

Het schoolkamp van groep 7/8 wordt verzet naar 27, 28 en 29 juni. Meester Bram is namelijk afwezig 

in de week waarop het schoolkamp eerst gepland stond. Hij heeft dan een internationaal Beach 

Soccer toernooi in Amerika. Ook de kennismaking van groep 8 op het Voortgezet Onderwijs staat in 

deze week gepland, dus dat kwam ook niet zo goed uit. Daarom hebben we besloten om de data van 

het schoolkamp te verzetten. 

 

 

 

 



 
 

Vakantierooster 2018-2019 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar:  

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data:  

17-18-19 april   Eindtoets groep 8 

Vrijdag 20 april   Koningsspelen  

Maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei   Vakantie  

Woensdag 9 mei   Studiedag (leerlingen vrij) 

Donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei   Hemelvaart + extra vrije dag (leerlingen vrij)  

Woensdag 23 mei   Juffen- en meesterfeest  

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog het nieuws van KIBEO en overige.  

 

  

Herfstvakantie ma 15-okt-18 t/m vr 19-okt-18 

Kerstvakantie ma 24-dec-18 t/m vr 4-jan-19 

Voorjaarsvakantie ma 4-mrt-19 t/m vr 8-mrt-19 

2e Paasdag ma 22-apr-19       

Meivakantie PO di 23-apr-19 t/m vr 3-mei-19 

Hemelvaart + vr do 30-mei-19 t/m vr 31-mei-19 

2e Pinksterdag ma 10-jun-19       

Zomervakantie ma 8-jul-19 t/m vr 17-aug-19 



 

Nieuws van KIBEO 
 
Peutergroep 
Wat zijn we druk met de peutergroep. Thema “lente” is begonnen 
en er wordt wat af geknutseld! Kuikentjes, bloemen, versierde  
aardappels, alles komt aan bod.  
Vanuit groep 7/8 komen elke week een paar leerlingen voorlezen  
aan onze peuters. Spannend hoor, van die grote kinderen in de groep!  
 
De peutergroep is dagelijks geopend. 
       
  
Kinderdagverblijf 
Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend. We krijgen er steeds meer kindjes bij! 
 
 
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.  
Sport, spel en knutsel. Ook naschools een leuk aanbod. 
 
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!! 

                    

 

  



 

 


