Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van december 2018. In deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van de belangrijke zaken op De Regenboog.
Kerst
Donderdag 20 december is het kerstviering bij ons op school. U heeft deze week een brief gekregen
met de nodige informatie. Hieronder nog wat belangrijke zaken op een rijtje:
- De kinderen worden om 17.15 uur verwacht en de viering eindigt om 18.45 uur. De deuren zullen
pas open gaan op deze tijden.
- De kinderen nemen ’s avonds de zelfgemaakte hapjes mee.
Deze worden dan in de klassen neergezet en samen opgegeten.
- De kinderen moeten zelf voor een bord, bestek en
beker zorgen. Dit moet uiterlijk donderdagmiddag op school zijn.
- Denk aan de spullen voor het kerststukje: bakje en versiering.
De OV zorgt voor takjes en oase. Het kerststukje wordt op
woensdag 19 december gemaakt onder begeleiding van de OV en
andere ouders.
Proosten op het nieuwe jaar
Op maandag 7 januari is de eerste schooldag weer van het nieuwe kalenderjaar. Wij willen samen
met de kinderen en de ouders proosten op het nieuwe jaar. U bent dus allemaal van harte welkom
om maandag 7 januari met ons te proosten op het nieuwe jaar. Om 8.40 uur gaan wij naar binnen en
dan mogen de ouders mee.
Djembe en drumlessen
Sinds mei 2018 worden er op donderdag avond in de Regenboogschool Djembe en Drumlessen
gegeven door Ivo van der Ham van Happy Djembe Slagwerk en Percussie. Aan het einde van de
middag zijn er privé drumlessen voor kinderen vanaf 7 jaar en in de avond zijn er groepslessen
djembe op verschillende niveaus. Voor alle ouders is er op donderdagavond 20 december a.s. om
19:30 uur de mogelijkheid om mee te doen met een gratis kennismakingsles djembe spelen. Tijdens
deze les leert Ivo u de basis technieken van het djembé spelen en tovert u samen Afrikaanse klanken
uit deze trommel. De les is gratis, alleen wordt wel gevraagd om aan te melden
via info@happydjembe.nl. Een gratis proefles drummen afspreken kan ook. Dit gaat alléén op
afspraak. Hiervoor kunt u ook een email bericht sturen.

Sint
Op 5 december kwam Sinterklaas met zijn twee zwarte pieten onze school bezoeken. De hele school
stond luid te zingen op het schoolplein toen een van de pieten opeens op het dak verscheen. Hij was
op het dak geklommen, maar kon er niet meer af. Sinterklaas werd opgebeld en die wist wel een
oplossing. Enkele minuten later kwam de brandweer aangereden om de piet van het dak te halen.
Een geweldige opening van een gezellig sinterklaasfeest.
Daarna heeft Sint een bezoekje gebracht in alle klassen. In de groepen 5 t/m 8 hebben ze surprises
gemaakt en er zaten prachtige creaties tussen. Om 12.00 uur hebben we gezamenlijk afgesloten in
onze gymzaal met een dansje en een polonaise. Het was weer een geslaagde ochtend.

Voedselbank
Sinds enkele weken hebben wij schoolfruit op school. Iedere woensdag, donderdag en vrijdag krijgen
de kinderen een stuk groente of fruit. Op vrijdag hebben wij vaak nog veel groente en fruit over. Dit
wordt iedere vrijdagmiddag opgehaald door de voedselbank uit Steenbergen. Zo kunnen wij hier
andere gezinnen weer blij mee maken, want het is zonde om alles weg te gooien.
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.
21 december
29 januari
In de bijlagen vindt u de brief over het centrum voor jeugd en gezin.
Regel van de maand
De regel van de maand december is groot en klein, eerlijk zijn. Deze regel zal deze maand centraal
staan en hier zullen we in de klassen extra aandacht aan besteden.

Belangrijke data:
Donderdagavond 20 december
Vrijdagmiddag 21 december
Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari
Woensdag 9 januari
Woensdag 23 januari

Kerstviering
Middag alle kinderen vrij, ochtend naar school
Kerstvakantie
Hoofdluiscontrole
Voorleesontbijt

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo, happy djembe, volharding Dinteloord,
Fun 2 move en het CJG.

Namens het team wensen wij u
alvast fijne Kerstdagen en een
gelukkig Nieuwjaar!!

Kibeo

Peutergroep
Een erg leuke Sinterklaasviering achter de rug samen met het kindcentrum. Wat was het weer
spannend met de Sint en zijn pieten! De kindjes van de peutergroep hebben genoten!
Nu zijn we al druk aan het knutselen voor de kerst. Vrijdag 14 december komen de ouderen van Bee
at Home een kerststukje maken samen met onze peuters. Jong en oud weer bij elkaar, een formule
die altijd werkt.

In de kerstvakantie zijn wij, buiten de feestdagen en 31 december geopend en bieden onze
vakantiemix aan.
We wensen al onze kinderen, ouders, kindcentrum Kleurrijk en collega’s hele mooie, fijne
kerstdagen. Op naar een groeiend 2019!

Kinderdagverblijf
Ons kinderdagverblijf is dagelijks geopend. We krijgen er steeds meer kindjes bij! Op de locatie
hebben we een 0-12 groep. Hierdoor spelen en leren kleine en oudere kinderen samen met elkaar en
leren van elkaar.

Buitenschoolse opvang
Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang)
En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang). Vakantieopvang behoort tot de mogelijkheden.
Sport, spel en knutsel. Ook naschools een leuk aanbod.

Tussenschoolse opvang
Ook voor voor het voor het schooljaar 2018/2019 sponsort Albert Heijn Dinteloord de gezonde
producten tijdens het overblijven. Brood, melk, beleg en fruit of rauwkost. We willen Albert Heijn
Dinteloord hier weer erg voor bedanken!!
Voor het overblijven is een inschrijving bij Kibeo nodig. Dit kan heel makkelijk op kibeo.nl of vraag
een inschrijfformulier aan 1 van onze medewerkers. Overblijven zonder inschrijving tegen betaling
van contant geld is niet meer mogelijk.
Een strippenkaart voor het overblijven is ook mogelijk. Deze blijft geldig totdat je kind de school
verlaat.
Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze groepen!

Donderdagavond 20 december - 19:30 uur
gratis Djembé- kennismakings les (voor
ouders)
in de Regenboogschool !
Lijkt het jou ook leuk om eens kennis te maken met de Djembe? Dan
is deze kennismakingsles bedoelt voor jou. Tijdens deze les leg ik je
alles uit over de djembe en gaan we samen muziek maken. We gaan
verschillende ritmes te combineren met afrikaanse staande trommels
(doundouns).

Deelneme aan deze workshop is gratis, maar aanmelden via info@happydjembe.nl is wel verplicht.

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

