Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van oktober 2018. In deze nieuwsbrief brengen we u op de
hoogte van de belangrijke zaken op De Regenboog.

Juf Elize
Zaterdag 22 september is juf Elize bevallen van twee
wondertjes Roan en Linne. De twee kleintjes maken het goed
en met juf Elize gaat het ook goed. Wij feliciteren juf Elize en
haar man Elwin en zijn erg blij voor haar!

Schoolreis
Het lijkt alweer erg lang geleden, maar wij zijn vorige maand naar
De Efteling geweest. Wat was het een geslaagde dag. Met z’n allen in
de bus vertrokken wij rond 9 uur richting Kaatsheuvel. Tegen 10 uur
stonden wij in het park en kon de pret beginnen. Gelukkig viel het weer
ook mee en hebben we bijna geen regen gehad. Om 4 uur keerden wij
weer terug naar Dinteloord. Bij aankomst nog even verstoppen in de
bus voor de ouders en toen zat het er weer op.

Week van de pauzehap
Ook dit schooljaar doen wij weer mee in de groepen 5 t/m 8 aan ‘Ik eet het beter’. De interactieve
lesprogramma’s maken de leerlingen op een speelse manier bewust van wat ze dagelijks eten en
drinken. De leerlingen leren over de herkomst van hun eten, ervaren wat een gezonde leefstijl doet
voor hun lijf en ze genieten met elkaar van de heerlijkste producten. Bij alle lesprogramma’s van “Ik
eet het beter” ligt de nadruk op samen doen en samen beleven. Een gezonde leefstijl wordt vanzelf
leuk, op school maar ook daarbuiten!
Afgelopen week was het de week van de pauzehap. De hele week is daar aandacht aan besteed in de
klassen. We hebben verschillende pauzehappen geprobeerd bijvoorbeeld een cracker met aardbeien
en kwark met banaan.
Nationale sportweek
Vorige week was het de nationale sportweek. Wij hebben mee gedaan aan de 10@10 challenge. Op
woensdag 26 september heeft de hele school om 10 uur 10 minuten bewogen. Er was een workout
video van kickbokser Rico Verhoeven en samen met hem hebben wij goed bewogen.
A.M. de Jong museum
Vorige week dinsdag is groep 5/6 naar het A.M.de Jong-museum geweest in Nieuw-Vossemeer. Daar
hebben de kinderen geleerd hoe mensen in 1900 alledaagse dingen deden zoals: koffie malen,
kleding wassen, eten afwegen in de winkel en hoe ze toen schreven. Een erg leuke en leerzame
ochtend. Bij deze willen we ook de ouders bedanken voor het rijden.
Jantje Beton
De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest met lootjes te
verkopen van Jantje Beton. De helft van de opbrengst is voor onze
school. Van de opbrengt van vorig jaar hebben we de Swinx
aangeschaft. De Swinxs spelcomputer is ontworpen voor actieve
spelletjes voor binnen en buiten. De Swinxs console praat, herkent,
moedigt aan, legt spelletjes uit en treedt tevens op als scheidsrechter.
De kinderen maken hier actief gebruik van in de pauze, dus wellicht
heeft u er al iets over gehoord.
Voor de opbrengst van dit jaar hebben we nog geen doel. Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. Er is
nog niet bekend hoeveel we dit jaar precies hebben verkocht. Wel heeft Alexa uit groep 5 de meeste
lootjes verkocht. Zij heeft haar prijsje ontvangen tijdens de opening van de Kinderboekenweek. In de
volgende nieuwsbrief zullen we het opgehaalde bedrag bekend maken.
Volleybaltoernooi
Woensdag 10 oktober is het volleybaltoernooi voor groep 7/8. Het toernooi begint om 18.30 uur en
zal tot ongeveer 20.30 uur duren. De Regenboog doet mee met drie teams. Supporters zijn natuurlijk
van harte welkom!

Kinderboekenweek
Van woensdag 3 oktober t/m vrijdag 10 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema van
de Kinderboekenweek vriendschap. Wij zullen hier ook uitgebreid aandacht aan besteden in de
klassen. Er worden voorleeswedstrijden gehouden, boekenleggers gekleurd en de kinderen kunnen
op de foto met hun vriend of vriendin. Ook komt er in elke klas een gastspreker van de bibliotheek.
Bibliotheek
Inmiddels is de bibliotheek op school al enkele weken geopend. In de Kinderboekenweek zal de
officiële opening ook nog plaats vinden. Op maandag is er in iedere groep de gelegenheid om boeken
te ruilen of in te leveren. De kinderen mogen maximaal 3 boeken lenen en deze mogen ze in de klas
of thuis lezen.
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.
23 oktober
27 november
In de bijlagen vindt u de brief over het centrum voor jeugd en gezin.
Regel van de maand
De regel van de maand oktober is ik, jij, wij, iedereen hoort erbij. Deze regel past ook goed bij het
thema van de Kinderboekenweek.
Belangrijke data:
Woensdag 3 oktober
Donderdag 4 oktober
Vrijdag 12 oktober
Maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober
Woensdag 24 oktober
Donderdag 1 november

Start Kinderboekenweek thema vriendschap
Dierendag
Einde Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Hoofdluiscontrole
Informatieavond ouders groep 8

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over KIBEO, een informatieavond over passend
onderwijs van de Brabantse wal en het CJG.

KIBEO

Peutergroep
En zo zijn we al in de herfst beland! De blaadjes komen van de bomen en er wordt weer druk
geknutseld op onze peutergroep! Dagelijks bieden we de peuters activiteiten aan die gericht
zijn op de ontwikkeling. We hebben nauw contact met de juf van groep 1/2. Onze oudere
peuters (3+) krijgen al werkjes die wat moeilijker zijn. De cijfers van groep 1/2 hangen ook
bij de peuters op de groep, dit is al een stukje herkenning als de stap naar de basisschool
zover is.
Vorige week zijn een paar van onze peuters pannenkoeken gaan eten bij de ouderen van Bee
at home. Wat was dat leuk! Volgende week komen de ouderen van Bee at home voorlezen bij
de peuters. Dit voor de Kinderboekenweek die deze week is gestart. Kortom, drukke gevulde
en gezellige dagen!
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
Ook 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.

Bergen op Zoom, september 2018

1 augustus 2014 ging Passend Onderwijs van start. In die periode is er achter de
schermen veel veranderd en soms merkt u dat als ouders ook daadwerkelijk op de
school van uw kind. Maar hoe loopt dat nu eigenlijk, Passend Onderwijs? Wie is er
verantwoordelijk, wat gebeurt er met het geld, waar kan je als ouders op rekenen?
Hoe gaat het in zijn werk als er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind, welke
mogelijkheden zijn er voor ondersteuning? En is Passend onderwijs er alleen voor
kinderen met een bijzondere zorgvraag, of kan Passend Onderwijs iets bieden voor
alle leerlingen?
De ondersteuningsplanraad van de Brabantse Wal is een groep betrokken
leerkrachten en ouders die u graag antwoord geeft op bovenstaande vragen en
meer. In samenwerking met diverse instanties die betrokken zijn bij de ondersteuning
van leerlingen organiseren zij een avond voor alle ouders, verzorgers en
belanghebbenden van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. U bent van harte
uitgenodigd!

Woensdag 7 november 2018
Inloop vanaf 19.15 uur
Roncalli Scholengemeenschap
Tuinderspad 6, Bergen op Zoom
Programma:
19.30 Korte inleiding door mevr. H. Persoon, directeur SWV Brabantse Wal; hoe
wordt Passend Onderwijs hier in de regio vormgegeven?
19.45 presentatieronde 1
20.30 Pauze
20.45 presentatieronde 2
21.30 Afsluiting en mogelijkheid tot het stellen van vragen
Voor de twee presentatierondes kunt u een keuze maken uit een zeer divers aanbod.
Er zijn aan de avond geen kosten verbonden, wel is het fijn als u zich vooraf
aanmeldt. Dit kan t/m 14 oktober via
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmIQH0_hd_3DJMr_hSbQdhZRDGri9A
dUGzutZWNkHthfJzWQ/viewform?usp=sf_link
We hopen u in groten getale op deze avond te mogen ontvangen.
Leerkrachten en ouders OPR Brabantse Wal
Bijlage: Beschrijving presentaties

Beschrijving presentaties
Van de volgende presentaties kunt u er twee volgen. We vragen u op het
inschrijfformulier 4 keuzes aan te geven. We proberen iedereen zo veel mogelijk in te
delen bij de eerste 2 keuzes.
1)
Starten op de basisschool
Er zijn vragen over de ontwikkeling van je peuter. Je peuter heeft speciale aandacht
of ondersteuning nodig. Hoe gaat dat dan als je kind naar school toe moet? Een
uitleg over de aanmelding en inschrijving op de basisschool, speciaal voor ouders
van peuters met een zorgbehoefte.
2)
De motorische ontwikkeling van jonge kinderen
Op dit moment worden alle kleuters binnen het SWV Brabantse Wal gescreend op
motorische vaardigheden. Er komen steeds meer signalen waaruit blijkt dat jonge
kinderen weinig bewegen, ondanks het belang van bewegen van jonge kinderen bij
het onderwijsproces en algehele gezondheid/fitheid. Hoe kun je als ouders deze
ontwikkeling positief beïnvloeden?
3)
Wat als taal niet vanzelf gaat?
In deze workshop ervaar je als ouder hoe het is om moeite te hebben met de
taalontwikkeling? Aan de hand van de poster “Jos heeft een TOS” kijken we naar
hoe een taalstoornis zich uit. Je krijgt informatie over de normale taalontwikkeling
een taalachterstand en een taalstoornis. We bespreken welke ondersteuning er
mogelijk is voor kinderen die moeite hebben met de taal en communicatie. We geven
tips en adviezen hoe de taal van je kind te stimuleren en uit te dagen.
4)
Wat als horen niet vanzelf gaat?
In deze interactieve workshop ervaar je als ouder hoe het is om moeite hebben met
luisteren? Je krijgt informatie over de werking van geluid, het gehoor, hulpmiddelen
en apparatuur. We bekijken welke gevolgen slechthorendheid heeft op andere
ontwikkelingsgebieden. Ouders van slechthorende leerlingen delen ervaring a.d.h.v.
de voorlichting “gewoon slechthorend”. We geven tips en adviezen hoe je de
omgeving van een slechthorend kind kunt aanpassen.
5)
Handschrift
Het goed en duidelijk kunnen schrijven (handschrift) blijft een belangrijke
vaardigheid, vooral voor de schooltijd. De school leert het kind goed schrijven. Als
ouders kunt u de school ondersteunen. Hoe verloopt dat schrijfonderwijs op de
basisschool? Op deze vraag zal een antwoord worden gegeven

6)
DCD
Wanneer is een kind nu gewoon motorisch onhandig en wanneer is er meer aan de
hand? Wat zijn de kansen en mogelijkheden als er daadwerkelijk sprake is van
Developmental Coordination Disorder (ontwikkelingsstoornis van de coördinatie van
bewegingen).
7) Dyslexie
Wat kan ik als ouder als ik vermoed dat mijn kind dyslexie heeft? Wat doet de
school? Wat zijn de criteria om in aanmerking te komen voor een vergoed
dyslexieonderzoek? Welke mogelijkheden zijn er daarbuiten? In deze presentatie
wordt uitgelegd wat de expertgroep dyslexie hierin kan betekenen.
8)
Ondersteuning op de basisschool
Hoe werkt Passend Onderwijs? Wat gebeurt er als je kind vastloopt op de
basisschool? Wie zorgt er voor extra hulp, waar komt het geld vandaan en wat kun je
als ouders doen als je merkt dat je kind vastloopt? Een uitleg over maatwerk vanuit
het samenwerkingsverband.
9)
Titel: Ieder kind telt mee voor het CJG
In deze workshop wordt u duidelijk wat het CJG voor u kind(eren) kan betekenen.
Wat zijn de voordelen om aan te melden bij het CJG? Wat biedt het CJG voor hulp
en ondersteuning?
10) Hoogbegaafdheid
Wanneer spreek je van hoogbegaafdheid en wat kan het Steunpunt
Hoogbegaafdheid voor uw kind en de school betekenen?
11) Sociale weerbaarheid
Hoe kun je je kind helpen en steviger maken tijdens voor hem/haar moeilijke situaties
12) Faalangst
Problemen op een andere wijze benaderen
13) Positive behaviour support
Hoe kun je gedrag op een positieve manier sturen?
14) Hoog sensitiviteit
Wat ervaren kinderen en hoe kun je hen ondersteunen in het omgaan met indrukken.

15) Naar het voortgezet Onderwijs 1
De overstap naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind spannend. Maar wat als
je kind ook nog eens extra zorg nodig heeft? Waar let je op als ouder? Deze
presentatie is speciaal voor ouders met een kind dat naar verwachting extra
ondersteuning nodig zal hebben op het voortgezet onderwijs. Hoe laat je de
aanmelding en overstap zo soepel mogelijk verlopen?
16) Naar het voortgezet onderwijs 2
Tips en tops om je kind voor te bereiden. Hoe help je je kind met bijv huiswerk?
Deze presentatie is voor alle ouders van een kind in de bovenbouw met een
ondersteuningsvraag door bijv autisme.
17) Motiveren van pubers
Wat is motivatie nu precies? Hoe krijg je je puber gemotiveerd voor school?
Achtergronden, tips en trics.

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

