
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van juni 2019. Dit is ook meteen de laatste nieuwsbrief van dit 

schooljaar.    

Oproep 

Onze techniekmoeders hebben aangegeven dat ze volgend schooljaar niet meer verder willen met 

het geven van de technieklessen. Zij hebben dit altijd met veel plezier gedaan en de kinderen vinden 

de technieklessen ook ontzettend leuk. Wij zoeken dus nieuwe techniekmoeders, -vaders,  

-opa’s of -oma’s. Wie heeft er wekelijks een middag tijd om aan enkele leerlingen techniek te geven. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van de leerkrachten.  

Ook zijn we op zoek naar luizenpluizers. Na iedere vakantie worden de haren van de kinderen 

gecheckt op luizen. Dit is vaak op woensdagochtend na de vakanties. Wij zouden erg blij zijn met uw 

hulp! Het gaat dus om ongeveer vijf woensdagen in het schooljaar.  

 

Stoeltjesochtend  

Op dinsdag 2 juli is het stoeltjesochtend. Van 9.00 tot 10.00 uur gaan de kinderen kennis maken met 

hun nieuwe klas en meester/juf. Groep 8 gaat dan een uurtje helpen/spelen in groep 1.  

 

Bedankmiddag  

Dinsdag 25 juni is het bedankmiddag voor de ouders die het afgelopen  

jaar hebben geholpen bij diverse activiteiten. Om 14.30 uur worden  

deze ouders verwacht in de speelzaal bij groep 1/2. Daar worden  

jullie bedankt door de kinderen en de leerkrachten. Daarna is er nog  

de gelegenheid om met de leerkrachten een drankje te nuttigen. Zo  

kunnen we samen het schooljaar afsluiten.  

 

Zomerfeest  

Op donderdag 4 juli vieren wij het zomerfeest. Dit is ook 

meteen de laatste dag voor de zomervakantie. Het thema van 

dit jaar is: ‘op safari.’ De kinderen worden om  

8.45 uur op school verwacht. Rond 14.00 uur gaan we groep 

8 uitvegen en rond 14.15 uur mogen alle kinderen naar huis. 

Tussen de middag blijven de kinderen op school eten. Ook 

hoeven ze deze dag geen eten en drinken mee te nemen voor 

in de kleine pauze. De officiële uitnodiging van het 

zomerfeest volgt nog.  

  



 
 

Afscheid groep 8 

Op woensdagavond 3 juli is het afscheid van groep 8. De kinderen zullen deze avond samen met 

groep 7 de eindmusical opvoeren. ’s Morgens zullen zij dit al doen voor de rest van de school. De 

officiële uitnodiging voor het afscheid van groep 8 volgt nog.  

Hieronder alvast de tijden van de avond:  

17.00 uur groep 8 wordt verwacht op school  

18.30 uur deuren open voor leerlingen groep 7 en ouders groep 7/8 

18.45 uur uitvoering van de musical  

20.15 uur afscheid groep 8 voor de ouders en de leerlingen van groep 8  

 

 

Gymtijden en studiedag  

Volgend schooljaar gymmen de groepen 3 t/m 8 op dinsdagochtend en donderdagochtend. Dit blijft 

dus hetzelfde als dit schooljaar.  

Woensdag 11 september in het nieuwe schooljaar hebben we al een studiedag. Deze ochtend zijn 

alle leerlingen vrij! De rest van de studiedagen komen in de schoolkalender te staan. Deze ontvangt u 

aan het begin van het nieuwe schooljaar.  

 

Schoolkamp  

Over enkele weken gaat groep 7/8 op schoolkamp. Juf Manon, juf Corinne en juf Sjeel zijn al druk 

bezig met de voorbereidingen. Dit schooljaar gaan we weer naar het scoutinggebouw in Oud Gastel. 

Op woensdag 26 juni vertrekken we rond 8.45 uur op de fiets naar Oud Gastel. We hebben er al zin 

in!  

Donderdagavond 13 juni om 18.30 uur is er nog een informatieavond over het schoolkamp voor de 

ouders van groep 7/8.  

 

Schoolreis  

De jaarlijkse schoolreis gaat dit jaar naar Safaripark Beekse Bergen. Op donderdag 12 september 

zullen de groepen 1 t/m 6 op safari gaan. De schoolreis gaat 29 euro kosten. Na de zomervakantie 

ontvangt u van ons een brief hoe u dit bedrag kunt betalen.  

 

 

  



 
 

Overblijf 

Na de zomervakantie is het niet meer mogelijk om over te blijven op de strippenkaart van school, 

deze komt namelijk te vervallen. De overblijf wordt bij ons geregeld door KIBEO. U kunt zelf bij KIBEO 

een strippenkaart kopen of een abonnement afsluiten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 

site kibeo.nl of u kunt contact opnemen met de klantenservice 0113 760 250.   

 

 

Bibliotheek 

Vanaf het nieuwe schooljaar gaat de openbare bibliotheek verhuizen binnen onze school. De 

bibliotheek zit nu in de aula, maar gaat na de zomervakantie naar het huidige overblijflokaal. In de 

toekomst zal de aula ook een opfrisbeurt krijgen. Hier zijn we als team al druk over aan het 

brainstormen en ideeën van ouders zijn natuurlijk ook altijd welkom.   

 

 

Vakantierooster 2019-2020 

Het vakantierooster voor volgend schooljaar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CJG 

Ook volgend schooljaar zal het CJG een keer in de maand aanwezig zijn op De Regenboog. U kunt 

daar terecht voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. Van 8.30 – 9.30 uur is er 

iemand aanwezig op:  

- Dinsdag 24 september  

- Dinsdag 29 oktober  

 

 

  

Herfstvakantie ma 14-okt-19 t/m vr 18-okt-19 

Kerstvakantie ma 23-dec-19 t/m vr 3-jan-20 

Voorjaarsvakantie ma 24-feb-20 t/m vr 28-feb-20 

2e Paasdag ma 13-apr-20       

Meivakantie ma 20-apr-20 t/m vr 1-mei-20 

Bevrijdingsdag di 5-mei-20    

Hemelvaart + vr do 21-mei-20 t/m vr 22-mei-20 

2e Pinksterdag ma 1-jun-20       

Zomervakantie ma 13-jul-20 t/m vr 21-aug-20 



 
 

Belangrijke data:  

Donderdag 13 juni    18.30 uur Informatieavond groep 7/8 schoolkamp 

Donderdag 20 juni    Uitstapje groep 7/8 Futureland  

Dinsdag 25 juni     14.30 uur bedankmiddag ouders  

Woensdag 26 juni t/m vrijdag 28 juni  Schoolkamp groep 7/8 

Dinsdag 2 juli     Stoeltjesochtend 

Woensdag 3 juli    Musical groep 7/8 en afscheid groep 8 

Donderdag 4 juli    Zomerfeest  

Vrijdag 5 juli     Start zomervakantie, leerlingen vrij!  

Woensdag 11 september   Studiedag, leerlingen vrij! 

Donderdag 12 september   Schoolreis groep 1 t/m 6  

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo en het CJG. 

 

 

 

Wij wens u alvast een fijne en 

zonnige zomervakantie toe!   



 
 

Kibeo 

Peutergroep 

We gaan alweer richting zomervakantie. Wat hebben we veel gedaan het afgelopen schooljaar! 

Leerlingen van de school komen wekelijks bij onze peuters voorlezen of samen spelen. Met groep 1/2 

diverse leuke activiteiten gedaan. Beeathome is een aantal keer op bezoek geweest en onze peuters 

zijn daar op bezoek geweest. De modderweek komt er nog aan!! Spelen in de modder, wat is er 

leuker? En nog een zomerfeest samen met groep 1/2. Door het weer liep de braderie mis, erg 

jammer. Wij draaien in de zomervakantie gewoon door. We wensen alle leerlingen van de school een 

fijne vakantie, we gaan jullie bezoekjes aan onze peuters missen die 6 weken! 

 

Kinderdagverblijf 

Ook onze jongste kinderen wensen de kinderen van school een fijne vakantie en zwaaien jullie 

gedag!! 

 

Buitenschoolse opvang 

Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang) 

En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang). In de vakantieperiode hebben we vakantiemix, 

leuke activiteiten om het ook in de vakantie gezellig te hebben! 

Vergeet je ons niet te volgen op Facebook. Dagelijks leuke foto’s en nieuws van onze groepen! 

 

Tussenschoolse opvang 

Het hele schooljaar heeft Albert Heijn Dinteloord de gezonde producten gesponsord tijdens het 

overblijven. Brood, melk, beleg en fruit of rauwkost. We willen Albert Heijn Dinteloord hier weer erg 

voor bedanken. Onze overblijfkinderen gaan hiervoor iets maken als bedankje. We hopen dat ook 

het komende schooljaar  Albert Heijn Dinteloord de sponsorbijdrage wil blijven voortzetten! 

                    

Voor het overblijven is een inschrijving bij Kibeo nodig. Dit kan heel makkelijk op kibeo.nl of vraag 

een inschrijfformulier aan een van onze medewerkers of de leerkracht van school. Overblijven 

zonder inschrijving tegen betaling van contant geld is niet mogelijk. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Het CJG Steenbergen voor kleine en grote vragen op 
uw School 
 
Hallo,  
Ook het schooljaar 2019/2020 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 24 September van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 29 Oktober van 8.30 tot 9.30  
Dinsdag 26 November van 8.30 tot 9.30  
December NIET ivm kerstvakantie  
Dinsdag 28 Januari  van 8.30 tot 9.30 
Maart NIET ivm voorjaarsvakantie  
Dinsdag 24 Maart  van 8.30 tot 9.30 
April NIET ivm meivakantie  
Dinsdag 26 Mei  van 8.30 tot 9.30 
Dinsdag 23 Juni  van 8.30 tot 9.30 
 

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

