
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van april 2019.   

Tevredenheidspeiling 

Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van 

de school vindt. Vandaag hebben de jongste leerlingen van het gezin een vragenlijst mee naar huis 

gekregen. Wij vragen u vriendelijk deze vragenlijst in te vullen en weer in te leveren op school.  

Ook de leerlingen van groep 5 t/m 8 zullen een vragenlijst invullen. Dit gebeurt gewoon onder 

schooltijd.  

Koningsspelen  

Op vrijdag 12 april worden de Koningsspelen gehouden. Alle kinderen worden deze ochtend om  

8.45 uur verwacht op school. Groep 3 t/m 8 gaat daarna lopend naar de voetbalvelden, want daar 

zijn de spelletjes. Groep 1/2 wordt vanuit school met de auto naar de voetbalvelden gebracht.  

 

De kinderen hoeven deze ochtend niks mee te nemen. Ze krijgen een hapje en drankje aangeboden 

van de AH. We willen vragen of de kinderen deze ochtend sportieve kleding aan trekken en 

sportschoenen. Het zou fijn zijn als de kinderen ook iets van oranje of rood/wit/blauw aan hebben. 

Dit past natuurlijk goed bij de Koningsspelen.  

 

De kinderen van groep 1 t/m 4 kunnen vanaf 11.45 uur weer opgehaald worden bij de voetbalvelden.  

De kinderen van groep 5 t/m 8 lopen met de leerkrachten terug naar school. Op school krijgen de 

kinderen nog een lunch aangeboden. Om 14.00 uur is de school uit. 

 

Pasen 

Op donderdag 18 april is het paasviering. We beginnen met een paasontbijt. Alles wordt verzorgd 

door school, dus de kinderen hoeven niks mee te nemen voor dit ontbijt. Ook hoeven ze geen hapje 

en drankje mee te nemen voor de pauze. Op deze dag zullen er nog verschillende activiteiten plaats 

vinden in de klassen rondom Pasen.   

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op dinsdag 14 mei. Vorige week zijn de kaarten  

mee naar huis gegaan waar de pose op aangegeven kan worden. Denkt u er  

nog even aan om de kaarten zo snel mogelijk in te leveren.  

Dit jaar is er ook de mogelijkheid om met een broer(tje) of zus(je) op de foto  

te gaan die niet bij ons op school zit. Deze foto’s zullen gemaakt worden  

tussen 12.00 – 13.00 uur. Er is hier een extra brief over mee gegeven.   

  



 
 

Studiedag  

Op woensdag 15 mei is er een studiedag voor de leerkrachten. Alle kinderen zijn deze ochtend vrij!  

Schoolfruit 

Tot de meivakantie krijgen wij nog schoolfruit  

op woensdag t/m vrijdag. Na de meivakantie  

stopt dit, dus dan moeten de kinderen zelf  

weer een pauzehapje meenemen. Op woensdag  

en vrijdag zijn de groente- en fruitdagen.  

 

Scholenproject groep 7/8  

Groep 7/8 is de afgelopen weken bezig geweest voor het scholenproject van de gemeente 

Steenbergen. Zij hadden het idee om een app-chalenge te ontwerpen. Na heel wat telefoontjes en 

mailtjes waren ze goed voorbereid voor de presentatie op 22 maart in het gemeentehuis. Daar 

hebben Sem D, Levy en Anne het idee gepresenteerd en de nodige vragen beantwoord. Helaas werd 

het idee niet gekozen en dat was natuurlijk flink balen. De kinderen hebben er wel met plezier aan 

gewerkt en het is ook erg leerzaam geweest.  

Juffen- en meesterfeest  

Op woensdag 22 mei is het juffen- en meesterfeest. Deze ochtend wordt er geen les gegeven, maar 

worden de verjaardagen van de leerkrachten gevierd. Er zal een verrassingsactiviteit zijn voor alle 

klassen. Verder zal er in iedere klas een feestprogramma gemaakt worden door de leerkracht. De 

kinderen hoeven deze ochtend geen pauzehapje of –drankje mee te nemen, want dit krijgen ze van 

de leerkrachten.   

 

Verkeersexamen groep 7  

Deze week wordt het theoretisch verkeersexamen in groep 7 afgenomen. De kinderen maken 

allemaal een boekje met vragen over verschillende verkeerssituaties. De afgelopen weken hebben 

we veel geoefend in de klas, dus wij hopen dat iedereen slaagt.  

Op 5 juni zal het praktisch verkeersexamen zijn. Dan moeten de kinderen een route door Dinteloord 

fietsen en worden ze beoordeeld op hun verkeersgedrag.  

 

Regel van de maand 

De regel van februari was ‘ik, jij, wij, iedereen hoort erbij’. De regel van maart was: ‘Houd het fijn, 

doe elkaar geen pijn’. De regel van april wordt: ‘Groot en klein, eerlijk zijn’. In deze maanden zal er 

extra aandacht zijn in de klassen voor deze regels.  

Schommel 

De schommel is inmiddels geplaatst en er wordt veel gebruik van gemaakt. De leerkrachten en 

kinderen zijn hier erg blij mee.  

 



 
 

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: 

Dinsdag 28 mei 

 

Belangrijke data:  

Donderdag 4 april    Theoretisch verkeersexamen groep 7  

Vrijdag 5 april     ‘Samen muziek maken geblazen’ groep 5/6  

Vrijdag 12 april     Koningsspelen  

Maandag 15 april t/m woensdag 17 april Eindtoets groep 8 

Donderdag 18 april    Paasviering 

Vrijdag 19 april     Goede vrijdag, kinderen vrij!  

Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei  Vakantie!  

Dinsdag 14 mei     Schoolfotograaf 

Woensdag 15 mei    Studiedag (leerlingen vrij)  

Woensdag 22 mei    Juffen- en meesterdag  

 

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo, taalspreekuur Steenbergen, bibliotheek 

het Markiezaat, Fun 2 move en het CJG. 

 

  



 
 

Kibeo 

En zo zijn we alweer in de lente beland!!  

De blaadjes groeien weer aan de bomen en er wordt weer druk geknutseld op  

onze peutergroep. Ook hebben we bezoek gehad van puppy’s op onze vestiging.  

Juf Ilse heeft ze meegenomen en wat waren ze lief. De kinderen konden volop  

aaien of alleen kijken als het toch wat  eng was.   

Ook gaan we regelmatig naar onze overburen, de ouderen van Bee at Home.  

Zij komen bij ons op visite of wij gaan daar op visite. We mochten 

pannenkoeken komen eten, dit was erg lekker! Ook gymmen we weleens 

samen. Voor onze peuters goed voor de motorische ontwikkeling en voor de 

ouderen goed om soepel te blijven. 

Belangrijke mededelingen! 

Donderdag 18 april vieren we juffen feest alle kinderen mogen dan verkleed naar de opvang 

komen.  

Ook sluiten de kinderen vanaf 3 jaar deze ochtend aan bij groep 1 en 2 voor het paas ontbijt, 

natuurlijk worden de jongste niet vergeten, want zij mogen lekker bij ons op de groep ontbijten. We 

zouden het erg leuk vinden als de ouders iets zouden willen maken voor dit ontbijt.  Er hangt een lijst 

waarop je kunt noteren wat je meeneemt.  

Op 14 mei komt de scholfotograaf op school. We sluiten hierbij aan. Alle kinderen mogen op de foto,  

ook de kinderen die geen opvang hebben op deze dag. De tijden volgen nog.  

Kinderdagverblijf  

Ook op de baby/dreumes groep vieren we juffen feest en hebben wij een lekker paas ontbijt! Als u 

iets wilt maken voor het ontbijt noteer dit dan op het formulier op de deur.  

Voor de schoolfotograaf geldt hetzelfde als voor de peutergroep.  

Buitenschoolse opvang  

De meivakantie komt er weer aan, dus vergeet u zich niet aan te melden voor de vakantiemix. We 

kijken uit naar twee leuke weken vol met leuke activiteiten! 



 
 

   



 
 

 
 

 

Op 3 april a.s. start de Bibliotheek het Markiezaat in haar locatie Dinteloord bij 

basisschool De Regenboog met een taaloefengroep en de cursus Klik & Tik. 
De taaloefengroep is vanaf 3 april a.s. wekelijks op woensdagochtend van 08.45 tot 

10.15 uur, 
aansluitend vindt de Klik & Tik cursus plaats van 10.15 tot 11.45 uur. 
Tijdens schoolvakanties is er geen taaloefengroep en Klik & Tik cursus. 
  
De taaloefengroep is er voor mensen (anderstaligen maar ook voor mensen die 

Nederlands als moedertaal hebben) 
die extra aan de slag willen met de Nederlandse taal. Het gaat hierbij om lezen, schrijven 

én spreken. 
Samen met een taalvrijwilliger ga je aan de slag. Je werkt in kleine groepjes. 
Je kunt een jaar lang, iedere week 1,5 uur (maar niet in schoolvakanties), gratis komen 

oefenen. 
Zou je ook graag willen komen oefenen? 
Kom dan voor meer informatie of advies langs bij het Taalhuis Steenbergen. Iedere 

dinsdag (behalve in schoolvakanties) is er een gratis inloopspreekuur 
van 10.00-11.00 uur bij de Vraagwijzer, Fabrieksdijk 6 in Steenbergen. Daar helpen wij 

je graag verder. 
  
De cursus Klik & Tik is een computercursus voor mensen die niet of nauwelijks ervaring 

hebben met de computer. 
Je maakt kennis met de mogelijkheden van de computer. 
De cursus bestaat uit 3 modules: 

-      De basis (typen, werken met de muis e.d.) 
-      Het internet op (zoeken op internet, e-mailen, downloaden e.d.) 
-      Samen op het web (social media). 

De cursus bestaat uit minimaal 8 bijeenkomsten, waarbij je zelf je eigen tempo bepaalt. 
Deelname is gratis en je hoeft zelf niets mee te nemen. 
Wil je meer informatie of je aanmelden? 
Neem dan contact met ons op via: 
Telefoon 0164-24 34 50 (bereikbaar di t/m vr van 13.00 tot 17.00 uur) 
E-mail: taalhuissteenbergen@markiezaatsbibliotheken.nl 
Website: www.markiezaatsbibliotheken.nl 
  

mailto:taalhuissteenbergen@markiezaatsbibliotheken.nl
http://www.markiezaatsbibliotheken.nl/


 
 

  

  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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 websitewww.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

