Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van november 2019.

Binnenkort starten wij met Parro. Parro is een communicatie-app die u kunt downloaden op uw
telefoon waarmee we u snel en eenvoudig kunnen betrekken bij ons onderwijs. Via deze app kunnen
wij met u communiceren en u met ons. Wij kunnen bijvoorbeeld foto’s of mededelingen in deze app
plaatsen en met u delen. Ook zal via deze app in de toekomst het indelen van de rapportgesprekken
gaan. Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar voor de buitenwereld.
Binnenkort ontvangt u een mailtje met inlogcodes. U kunt dan de app downloaden op uw telefoon
en inloggen. In het mailtje staat precies wat de bedoeling is. De komende twee maanden hebben we
een pilot versie en kunnen we deze manier van communiceren uitproberen. Als het na deze twee
maanden bevalt, dan gaan wij hiermee verder. Wij houden u op de hoogte over de ontwikkelingen
rondom Parro en mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag. In de bijlage bij deze nieuwsbrief
kunt u lezen over alle mogelijkheden van Parro.
Rapportgesprekken
Volgende week maandag en donderdag zijn de eerste rapportgesprekken voor groep 3 t/m 8. Deze
week krijgen de kinderen allemaal een briefje mee naar huis met de dag en de tijd wanneer we u
verwachten.
Harmonie
Op vrijdag 15 november zijn de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd om een bezoekje te brengen aan de
harmonie in Dinteloord. Iedere groep gaat in het dorpshuis kennis maken met verschillende
instrumenten. Ook wordt er verteld wat de harmonie precies is en hoe het is om een
muziekinstrument te spelen.
Juf Elize heeft ook contact opgenomen met de harmonie. Zij heeft gevraagd of de harmonie ook iets
kan betekenen voor groep 1/2. Voor deze jonge kinderen kan het natuurlijk ook al interessant zijn.

Scholenmarkt
Maandagavond 18 november vanaf 19.00 uur is er een scholenmarkt op het Mollerlyceum in Bergen
op Zoom. Deze is bedoeld voor de ouders van de kinderen uit groep 8. Ouders kunnen in drie
afzonderlijke sessies informatie inwinnen bij alle scholen voor voortgezet onderwijs in Bergen op
Zoom en omstreken. De ouders van groep 8 hebben hier al een uitnodiging voor ontvangen.
Voorjaarsmarkt
Dit schooljaar zal er weer een voorjaarsmarkt worden gehouden. Op donderdag 14 mei wordt deze
markt gehouden na schooltijd. De oudervereniging is al druk bezig met de voorbereidingen, want
hier gaat veel tijd in zitten. Tijdens deze middag zijn er veel spelletjes te doen voor de kinderen, er is
een rommelmarkt, een verloting en nog veel meer… Het thema van de voorjaarsmarkt is ‘Ibiza’.
Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Schoolfruit
Deze week zijn wij begonnen met het schoolfruit. Het is deze week niet helemaal
goed gestart, want de chauffeur had een ongeluk gehad. Hierdoor werd het fruit
een dag later geleverd dan afgesproken. Inmiddels is het schoolfruit geleverd.
Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de kinderen een stuk fruit of groente
van school. Dit zal zo zijn tot de meivakantie.
Ook hebben wij weer contact opgenomen met de voedselbank. Voorgaande jaren
bleef er altijd best veel fruit/groente over. Iedere vrijdag wordt het overgebleven
fruit/groente opgehaald door de voedselbank Steenbergen.
Sinterklaas
Op donderdag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten onze school een bezoekje brengen. In de
vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij deze dag een verlengde schooldag houden. Dit
houdt in dat alle kinderen naar school komen van 8.40 – 14.00 uur. Alle kinderen blijven deze dag
tussen de middag op school eten. De oudervereniging heeft aan de AH gevraagd of zij de lunch willen
sponsoren en dit hebben ze toegezegd. De kinderen hoeven dus geen lunchpakketje van thuis mee
te nemen. Ook hoeven ze op deze dag geen pauzehapje en drankje mee te nemen.
Regels en afspraken
De afgelopen maand hebben wij aandacht besteed aan de regel ‘ik, jij, wij, iedereen hoort erbij’. In
de maand december zal de regel ‘rust een must’ 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 26 november
- Dinsdag 28 januari
Belangrijke data:
Vrijdag 15 november
Maandag 18 november en
donderdagmiddag 21 november
Maandagavond 18 november
Vrijdag 22 november
Donderdag 28 november
Donderdag 5 december
Donderdagavond 19 december
Vrijdag 20 december
Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Groep 3 t/m 8 bezoek harmonie in het dorshuis
Rapportgesprekken groep 3 t/m 8
Scholenmarkt groep 8
Rapporten mee naar huis groep 3 t/m 8
Bezoek suikermuseum groep 3/4
Sinterklaas (verlengde schooldag)
Kerstviering
Groep 1 t/m 8 middag vrij
Kerstvakantie

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

Kibeo
Dagopvang
Wat is de herfst toch interessant. Er valt zoveel te leren en ervaren. Van het weer: ‘hoe voelt regen
en wind? De zon schijnt maar het is toch koud? Wow, een regenboog!’ Tot aan dieren: ‘waar komen
alle spinnen vandaan? Waar wonen slakken? Waarom heeft een egel stekels?’ En wat valt er allemaal
uit de bomen? ‘Kastanjes, eikeltjes, dennenappels en natuurlijk bladeren’. Vergeet ook niet de
pompoenen en alle paddenstoelen. We hebben een grote rode paddenstoel op de groep, er wonen
heel veel kaboutertjes in.
Afgelopen periode mochten we zelfs een aantal nieuwe baby-kaboutertjes bij ons verwelkomen.
Er komt voor ons een hele spannende periode aan, Sinterklaas komt bijna weer in het land. We
kijken uit naar zijn komst.
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 komende schooljaar zal Albert Heijn Dinteloord de gezonde producten sponsoren 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 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:

Beste ouder(s) / verzorger(s),

Wij gebruiken op school Parro! Doe je met ons mee? Binnenkort ontvang je van ons een
e-mail zodat jij ook Parro kan gebruiken. Deze app geeft ons veel voordelen.

Altijd op de hoogte
Het wordt voor mij makkelijk om jou op de hoogte te houden. Mijn berichten
komen direct aan én kun je - in tegenstelling tot briefjes - niet kwijtraken!

Bekijk de leukste momenten van je kind
Ik kan (bijvoorbeeld) tijdens het schoolreisje heel eenvoudig de leukste foto’s
met je delen. Geniet mee met de leukste avonturen van je kind.

Direct contact met onze school
Ik heb hiermee één plek in handen om met jou (privé) en met alle andere
ouders te communiceren. Wij kunnen via Parro direct contact hebben.

Veilig & privé
Foto’s worden veilig gedeeld binnen onze eigen schoolomgeving. Via Parro
kun je aangeven waar foto’s van jouw kind gedeeld mogen worden.
Wil je meer weten? Lees dan verder op www.parro.com/ouders.

