
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van augustus 2018. In deze eerste nieuwsbrief van het schooljaar 

brengen we u op de hoogte van de lopende activiteiten van dit jaar.   

Informatieavond 

Dinsdag 4 september is de informatieavond. De leerkrachten zullen zich dan voorstellen en de nodige 

informatie geven over de klas. De planning voor deze avond is als volgt: 

Sessie 1: 18.30 uur – 19.00 uur groep 1/2 en groep 7/8  

Sessie 2: 19.00 uur – 19.30 uur groep 3/4  

Sessie 3: 19.30 uur – 20.00 uur groep 5/6  

Wij hopen op een grote opkomst.  

Gymkleding 

De groepen 3 t/m 8 gymmen op dinsdag- en donderdagochtend. De kinderen moeten deze twee 

ochtenden een gymtas bij zich hebben met gymkleding en gymschoenen.  

In groep 1/2 moeten de kinderen gymschoenen meenemen. Deze kunnen in een tasje aan de kapstok 

hangen en ze blijven het hele jaar gewoon op school.  

Pauzehapje 

Het is ons de afgelopen week al opgevallen dat de kinderen grote of ongezonde pauzehapjes 

meenemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een roze koek of een mars. Dit vinden wij als school geen 

passend hapje voor de pauze. De afspraak op school is dat de kinderen op woensdag en vrijdag 

verplicht groente of fruit meenemen. De overige dagen mogen de kinderen natuurlijk ook groente of 

fruit meenemen of een ‘kleine’ koek.  

Schoolreis 

Volgende week donderdag gaan de groepen 1 t/m 8 op schoolreis  

naar de Efteling. U heeft de brief al ontvangen met de kosten die  

overgemaakt moeten worden. Mocht dit voor een u een probleem  

zijn dan kunt u altijd contact opnemen met de directeur. Dan kunnen  

we samen zoeken naar een passende oplossing.  

Schoolkalender  

Vorige week heeft het oudste kind van het gezin de schoolkalender en de schoolgids mee naar huis 

gekregen. Het is u misschien opgevallen dat de kleuren paars en blauw in de schoolkalender worden 

gebruikt. De schoolkalender is samen gemaakt met Kibeo. De kleur paars zijn de activiteiten van 

Kibeo en de activiteiten van De Regenboog staan in het blauw. Ook zullen er steeds meer activiteiten 

samen gaan plaatsvinden.   

  



 
 

Vrijwillige ouderbijdrage schoolgids 

In de schoolgids staat vermeld op blz. 40 dat de ouderbijdrage 22 euro per kind is. Dit staat fout in de 

schoolgids, want dit moet namelijk 17,50 euro zijn. U ontvangt binnenkort een brief over de 

ouderbijdrage met de nodige informatie.  

Groep 7/8  

In groep 7/8 is er een verandering in dagen. Juf Sjeel zou op vrijdag voor de groep staan, maar dit is 

dinsdag geworden. Juf Sjeel is op donderdag ambulant voor groep 7/8. Op deze dag kan zij juf Manon 

ondersteunen. Hoe wij dit precies gaan indelen is nog onbekend. Het kan zijn dat we de groep een 

dagdeel splitsen. Juf Sjeel kan ook groepjes kinderen meenemen of individuele kinderen voor extra 

begeleiding/uitleg. Natuurlijk ondersteunt juf Sjeel ook bij de administratie en andere lopende zaken 

in groep 7/8. 

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.  

25 september 

23 oktober  

In de bijlagen vindt u de brief over het centrum voor jeugd en gezin.  

Regels 

Op school hebben wij een vijftal regels die regelmatig in de klassen worden besproken. Deze regels 

zijn: 

1. Ik, jij, wij, iedereen hoort erbij.  

2. Rust een must. 

3. Houd het fijn, doe elkaar geen pijn.  

4. Groot en klein, eerlijk zijn.  

5. Houd je spullen oké. Een ander wil er ook graag mee.  

De eerste vijf weken van het schooljaar wordt er iedere week een nieuwe regel behandeld. Daarna 

zal er iedere maand een regel van de maand zijn. Deze regel krijgt dan extra aandacht in de klassen. 

Voorjaarsmarkt zonnebloem  

Tijdens de voorjaarsmarkt waren er zaadjes om een zonnebloem te planten. Mocht u deze zaadjes 

hebben geplant en een mooie zonnebloem hebben dan kunt u een foto sturen van de zonnebloem 

naar obsderegenboogdinteloord@stichtingsom.com. Degene met de grootste zonnebloem wint een 

prijsje. Wij zijn erg benieuwd naar de zonnebloemen.  
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Belangrijke data:  

Dinsdag 4 september     Informatieavond  

Woensdag 5 september   Studiedag. Leerlingen vrij! 

Donderdag 6 september   Schoolreis groep 1 t/m 6  

Woensdag 12 september   Start Jantje Beton 

Woensdag 26 september   Einde Jantje Beton 

Woensdag 3 oktober     Start Kinderboekenweek thema vriendschap  

Donderdag 4 oktober    Dierendag  

Vrijdag 12 oktober    Einde Kinderboekenweek  

Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober Herfstvakantie  

  

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over stichting Leergeld en de informatie over CJG.   

 

  



 

  



 

 

 

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op 
uw School 
 
Hallo,  
Ook het schooljaar 2018/2019 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 kunnen we uiteraard ook op een andere dag iets plannen. Stuur mij dan een berichtje, ik 
ben te bereiken op: an.jacobs@ggdwestbrabant.nl of 0612263814. Ook kunt u 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 bel: 
 

 
 

De aanwezige dagen voor komend schooljaar op basisschool de Regenboog zullen zijn: 

 
Dinsdag 25 September van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 23 Oktober van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 27 November van 8.30 tot 9.30  
Vrijdag 21 December van 8.30 tot 9.30 (eenmalig op vrijdag ivm de kerstvakantie)  
Dinsdag 29 Januari  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 26 Februari van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 26 Maart  van 8.30 tot 9.30 
Vrijdag 19 April van 8.30 tot 9.30 (eenmalig op vrijdag ivm meivakantie)  
Dinsdag 28 Mei  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 25 Juni  van 8.30 tot 9.30 

 

http://www.cjgsteenbergen.nl/
mailto:an.jacobs@ggdwestbrabant.nl

