Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van september 2019.
Techniekouders
Wij kunnen enthousiast melden dat wij twee nieuwe techniekouders hebben gevonden. Esmeralda
(moeder Luuk groep 7) en Ingrid (moeder Finn groep 8) gaan dit schooljaar op dinsdagmiddag de
technieklessen verzorgen!
Gymkleding
Op dinsdagochtend en donderdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gym. Wij merken dat niet
iedereen wekelijks zijn gymkleding bij heeft en dit is natuurlijk wel de bedoeling. Mocht uw
zoon/dochter niet mee kunnen gymmen, door bijvoorbeeld een medische reden, dan vinden wij het
fijn om daar even een berichtje over te ontvangen.
Ook zijn er kinderen die standaard geen gymschoenen bij hebben en mee gymmen op blote voeten.
Wij zouden het fijn vinden als alle kinderen gymschoenen hebben en passende gymkleding (kort
sportbroekje en T-shirt).
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 brief met de nodige informatie is in de eerste week van
het nieuwe schooljaar meegegeven met de kinderen. Mocht u de schoolreis nog niet betaald hebben
dan willen wij u vragen om dit zo snel mogelijk te doen.

Regels en afspraken
Tot de herfstvakantie worden er in de klassen regels en afspraken gemaakt. Hiervoor gebruiken wij
het boek ‘Grip op de groep’ van Rene van Engelen. Ook onze methode voor sociaal-emotionele
ontwikkeling ‘Kwink’ wordt hierbij intensief gebruikt. Natuurlijk gelden er ook schoolregels en deze
worden ook besproken. Na de herfstvakantie is er iedere maand weer een regel van de maand. De
volgende vijf regels vinden wij erg belangrijk op De Regenboog:
1. Ik, jij, wij, iedereen hoort erbij.
2. Rust een must.
3. Houd het fijn, doe elkaar geen pijn.
4. Groot en klein, eerlijk zijn.
5. Houd de spullen oké, een ander wil er ook graag mee.
Nieuwe methodes
Dit schooljaar zijn wij gestart met twee nieuwe methodes. Een nieuwe methode voor
wereldoriëntatie en voor Engels.
Voor de groepen 3 t/m 8 hebben wij nu de methode Blink wereld. Dit is een lesmethode voor
wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde en natuur & techniek) en gaat uit van een activerende
didactiek waarbij leerlingen zelf gaan ontdekken en onderzoeken.
Meer informatie over de methode kunt u vinden op https://blinkwereld.nl/
Voor de groepen 1 t/m 8 hebben wij nu de methode Groove.me. Dit is een lesmethode voor Engels.
Dit is de eerste complete lesmethode Engels waarbij popmuziek het startpunt is van de lessen.
Muziek motiveert en enthousiasmeert kinderen! Met Groove.me leer je Engels spreken, schrijven,
lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal
aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
Meer informatie over de methode kunt u vinden op https://groove.me
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

Belangrijke data:
Woensdag 11 september
Donderdag 12 september
Vrijdag 13 september t/m woensdag 25 september
Donderdag 26 september
Woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober
Woensdag 9 oktober
Maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober

Studiedag, leerlingen vrij!
Schoolreis groep 1 t/m 6
Jantje Beton
Voorstelling oorlogsgeheimen Groep 7/8
Kinderboekenweek
Volleybaltoernooi groep 6 t/m 8
Herfstvakantie

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over Kibeo, het CJG, Dinteloordse kunst- en
crearoute en over verschillende trainingen en thema-avonden.

Kibeo
Peutergroep/ kinderdagverblijf
Met de start van het nieuwe schooljaar, starten we bij Kibeo met het thema ‘welkom Puk’.
De vrolijk gekleurde Puk, met zijn rugzak met pyjama, is een echt speelkameraadje. Hij maakt
dezelfde dagelijkse dingen mee als de kinderen en leeft in een herkenbare wereld. Puk betrekt de
kinderen bij de activiteiten. Hij ‘praat’ met hen en lokt zo op een veilige manier interactie uit. In het
thema ‘Welkom Puk’ staan de kinderen uit de groep, de inrichting en de dagelijkse activiteiten
centraal. Samen met de kinderen ontdekt Puk het kindcentrum, de groepsruimte en de speelruimte
buiten. Er is aandacht voor de vaste momenten, zoals het maken van een kring, opruimen en naar de
wc gaan.
We maken kennis met de gang van zaken, we gaan weer langs bij de kleuters en zij bij ons, we
brengen bezoekjes aan de bibliotheek en de leerlingen van groep 7/ 8 komen weer bij ons voorlezen.
We gaan weer op bezoek bij Bee @ home en zij bij ons. We hebben zin in het nieuwe schooljaar!
Buitenschoolse opvang
We hebben voor de BSO een nieuw programma opgesteld. Wekelijks worden er verschillende
activiteiten opgeschreven. Aan de hand hiervan bepalen we aan het begin van de week gezamenlijk
ons programma. Denk aan lummelen, boter/kaas/eieren met hoepels en lintjes, knutselen met
ijsstokjes, etc.!
Onze openingstijden zijn dagelijks van 7:00 tot 8:30 (Voorschoolse opvang)
En van 15:15 tot 18:00 (buitenschoolse opvang).
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 1 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
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

Regenboog zullen zijn:

