Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van november 2018. In deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van de belangrijke zaken op De Regenboog.
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
De rapportgesprekken zullen plaats vinden op maandag 19 november ’s middags en ’s avonds en
donderdag 22 november ’s middags. Het rapport wordt dan met de ouders besproken. De rapporten
krijgen de kinderen op vrijdag 23 november mee naar huis. Uiteraard ontvangt u hier nog een
officiële uitnodiging van.

Inloopmiddag
Op maandag 12 november is er een inloopmiddag van 15.15 – 16.00 uur. Iedereen is dan welkom om
in de klassen te komen kijken. In de klassen liggen dan werkjes en schriften van de kinderen klaar.
Wij hopen op een grote opkomst.

EU schoolfruit
Vanaf de week van 12 november tot en met 20 april doen wij mee aan het EUSchoolfruitprogramma. De kern van het EU-schoolfruit en groenteprogramma is het gezamenlijk eten
van groente en fruit in de klas. De kinderen krijgen op drie vaste dagen in de week, gedurende 20
weken, een portie groente of fruit uitgereikt tijdens de kleine pauze om in de klas op te eten. Dit
wordt op woensdag, donderdag en vrijdag.
Met EU-schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten groente en fruit te eten.
Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!

Fietscontrole
Donderdag 8 november is er een fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8. De kinderen van deze
groepen komen allemaal op de fiets naar school. Wij controleren dan of de fiets in orde is. Doen de
remmen het en werkt de verlichting. Wij hopen dat de fietsen allemaal weer in orde zijn en dat de
kinderen veilig door het verkeer kunnen.

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

Groep 8
Op donderdagavond 1 november is er voor de ouders van de leerlingen uit groep 8 een
informatieavond over het Voortgezet onderwijs. Deze avond begint om 18.30 uur. De kinderen
hebben hier al een uitnodiging voor mee naar huis gekregen.
Op maandag 19 november maakt groep 8 de NIO. Deze toets test de intelligentie van de leerlingen.
In april maken de leerlingen nog de AMN eindtoets.

Jantje Beton
De kinderen van onze school hebben in totaal 554 loten verkocht. De helft van de totale
opbrengst is voor onze school en dat is een bedrag van 831 euro. Dit is een flink bedrag
waar we echt wel iets leuks mee kunnen doen. We zijn nog aan het nadenken wat we
van het bedrag willen aanschaffen, maar u mag natuurlijk met ons meedenken. Het
hoeft geen bal of springtouw te zijn, maar denk groots.
Tips en ideeën horen wij graag!

Regel van de maand
De regel van de maand november is rust een must. Deze regel zal deze maand centraal staan en hier
zullen we in de klassen extra aandacht aan besteden.

Uitjes
Groep 1/2 is afgelopen woensdag naar het bos geweest. Zij zijn naar ’t Appeltje geweest in Bergen op
Zoom. Gelukkig hadden ze die ochtend prachtig weer. Ze zijn op ontdekkingstocht geweest in het bos
en hebben van alles gezien. Ook hebben ze nog even in de speeltuin gespeeld en de ochtend
afgesloten met een zakje chips.
Groep 7/8 is donderdagochtend op bezoek geweest bij ’t Ravelijn in Steenbergen. Daar hebben ze
kennis gemaakt met het voortgezet onderwijs. Ze hebben lessen gevolgd bij zorg en welzijn,
economie en techniek. Het was een leerzame en gezellige ochtend.
Op de Facebook van obs De Regenboog komen weer wat foto’s te staan van de verschillende uitjes.

Belangrijke data:
Donderdag 1 november
Donderdag 1 november
Donderdag 8 november
Maandag 12 november
Woensdag 14 november
Maandag 19 november
Maandag 19 november
Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november
Woensdag 5 december
Vrijdag 7 december

Groep 7/8 bezoekt ’t Ravelijn in Steenbergen
Informatieavond ouders groep 8
Fietscontrole groep 3 t/m 8
Inloopmiddag 15.15 – 16.00 uur
Eerste dag van het schoolfruit
Groep 8 NIO
Rapportgesprekken middag en avond groep 3 t/m 8
Rapportgesprekken middag groep 3 t/m 8
Rapporten mee naar huis groep 3 t/m 8
Sint op school
Skate clinic groep 5 t/m 8

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Fun 2 move en het 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

