
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van december 2019.   

 

Kerst  

Donderdag 19 december is het kerstviering bij ons op school. U heeft vorige week een brief gekregen 

met de nodige informatie. Hieronder nog wat belangrijke zaken op een rijtje: 

- De kinderen worden om 17.15 uur verwacht en de viering eindigt om  

18.45 uur. De deuren zullen pas open gaan op deze tijden.  

- De kinderen nemen ’s avonds de zelfgemaakte hapjes mee.  

Deze worden dan in de klassen neergezet en samen opgegeten.  

- De kinderen zorgen zelf voor een bord, bestek en een   

beker. Dit moet uiterlijk donderdagmiddag op school zijn.  

 

Proosten op het nieuwe jaar 

Op maandag 6 januari is de eerste schooldag weer van het nieuwe kalenderjaar. Wij willen samen 

met de kinderen en de ouders proosten op het nieuwe jaar. U bent dus allemaal van harte welkom 

om maandag 6 januari met ons te proosten op het nieuwe jaar. Om 8.40 uur gaan wij naar binnen en 

dan mogen de ouders mee. 

 

Sint 

Op 5 december kwam Sinterklaas met zijn twee zwarte pieten onze school bezoeken. De hele school 

stond te wachten op het schoolplein, want ze kwamen met een helikopter. Op het schoolplein was er 

een stuk afgezet waar de helikopter kon landen. Al snel werden we gebeld door Piet dat ze ergens 

anders zijn geland. De papa van Finn, Milan en Max had dit gezien en heeft ze met zijn auto naar 

onze school gebracht. Toen hebben we nog even gedanst en gezongen en daarna zijn we naar de 

klassen gegaan.   

Sint heeft een bezoekje gebracht in alle klassen. In de groepen 5 t/m 8 hadden ze surprises gemaakt 

en er zaten prachtige creaties tussen. Groep 1 t/m 4 heeft in de aula samen geluncht met Sinterklaas 

en zijn pieten. Om 14.00 uur ging iedereen met een goed gevoel naar huis. Het was weer een 

geslaagd feest!  

 

Cito 

Na de kerstvakantie gaan wij de Cito toetsen afnemen in de groepen 2 t/m 8. De Cito toetsen vinden 

plaats in week 3 (13 januari) t/m week 6 (3 februari). Met deze toetsen kunnen wij zien hoe de 

leerlingen ervoor staan. De uitslag van deze toetsen wordt met u besproken tijdens het 

eerstvolgende rapportgesprek in maart. 

 

 



 
 

Carnaval  

Wij zijn alweer aan het nadenken over het volgende feest en dat is carnaval. Het motto dit jaar is ‘We 

‘ange de beesjt uit’. Wij willen tijdens de optocht iets gaan doen met het thema beestenboel. Dat 

betekent dat we in de klassen aan de slag gaan met dans, muziek en knutselen. In de optocht willen 

we dan de uitvoeringen en de creaties laten zien.  

We willen aan u vragen om oud papier te verzamelen. Het liefst stevig papier en karton. Dit hebben 

wij nodig voor het knutselen. U kunt dit inleveren bij de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.  

Op woensdag 15 januari is de opening van de carnaval op onze school. Leden van de 

carnavalsvereniging komen dan langs om het carnavalsfeest officieel in te luiden. Op deze dag mogen 

de kinderen ook verkleed naar school komen.  

 

Regels en afspraken 

De afgelopen maand hebben wij aandacht besteed aan de regel ‘rust een must’. In de maand januari  

zal de regel ‘houd het fijn, doe elkaar geen pijn’ centraal staan in de klassen.  

 

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 28 januari  

 

Belangrijke data:  

Donderdagavond 19 december   Kerstviering  

Vrijdag 20 december    Groep 1 t/m 8 middag vrij  

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari Kerstvakantie 

Maandag 13 januari t/m vrijdag 7 februari  Afname Cito groep 2 t/m 8 

Woensdag 15 januari    Opening carnaval (kinderen verkleed naar school)  

Woensdag 22 januari    Voorleesontbijt  

 

Op de volgende pagina’s vindt u nog informatie over naschoolse activiteiten en 

het CJG.   
 

Namens KIBEO en De Regenboog  

wensen wij u fijne feestdagen  

en een gelukkig 2020!!  



 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

