Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van oktober. Veel leesplezier!
Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek zit er inmiddels weer op. Op Parro heeft u vast kunnen zien dat er weer genoeg
activiteiten hebben plaatsgevonden. Er zijn ook enkele ouders op school geweest om over zijn/haar
beroep te vertellen. In de klassen zijn we aan de slag gegaan met wat we later willen worden. Tijdens
de afsluiting van de Kinderboekenweek hebben kinderen dit aan elkaar verteld. Ook hebben de
kinderen allemaal 'salaris' ontvangen voor hun inzet tijdens de Kinderboekenweek.

School fruit en groente
Ook dit schooljaar zijn wij weer ingeloot voor het EU-schoolfruit. Van
17 november t/m 22 april krijgt uw kind op school gratis drie porties
groente en fruit per week. Dit zal zijn op woensdag, donderdag en vrijdag.
Op deze dagen hoeven de kinderen dus geen pauzehapje van thuis mee
te nemen.

Meester Bas
Na lang wachten is meester Bas eindelijk geopereerd. De operatie is goed verlopen en meester Bas is
nu bezig met zijn herstel. Dit zal nog wel enige tijd duren, maar we hopen meester Bas snel weer op
school te zien. Wij wensen meester Basheel veel succes met zijn herstel!
Volleybaltoernooi
Groep 7/8 heeft afgelopen woensdag meegedaan aan het volleybaltoernooi georganiseerd door
Voverdi. We hebben met twee teams meegedaan. Het team uit groep 7 is derde geëindigd en het
team uit groep 8 had een gedeelde 4de, 5de en 6de plaats. Ze hebben het allemaal erg goed gedaan! Bij
deze willen wij ook de coaches bedanken voor hun tijd en inzet.
Natuurpodium en museumschatjes
Gelukkig zijn de maatregelen allemaal weer versoepeld, dus we mogen weer uitstapjes maken. Enkele
groepen hebben al een uitstapje gemaakt en er staan er ook nog genoeg uitstapjes op de planning. De
meeste uitstapjes hebben te maken met de natuur of duurzaamheid. De groep 5 t/m 8 gaan ieder jaar
ook op bezoek bij een museum. Dit schooljaar gaan ze naar het Markiezenhof in Bergen op Zoom.

Studiedag
Maandag 15 november is er een studiedag. De kinderen zijn dan de hele dag vrij!
CJG
Dit schooljaar zal het CJG een keer in de maand aanwezig zijn op De Regenboog voor een
inloopspreekuur. U kunt daar terecht voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien. De
jeugdverpleegkundige zit dan in het tussenkamertje tussen het lokaal van groep 5/6 en 7/8. Zij is er
dan van 8.30 - 9.30 uur. In de bijlagen stelt ze zich ook nog even voor.

Belangrijke data:
Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober
Dinsdag 2 november
Woensdag 3 november
Donderdag 11 november
Maandag 15 november
Woensdag 17 november
Maandag 22 november t/m vrijdag 26 november
Vrijdag 3 december

In de bijlagen vindt u:
- CJG
- Tennis en sportkamp TV Dinteloord
- Speelgoed voor elkaar
- Kindermiddag De Leuttrappers

Herfstvakantie
Uitstapje Markiezenhof groep 5 t/m 8
Luizenpluis
Inloopspreekuur CJG
Studiedag, kinderen vrij
Start EU-schoolfruit
Rapportgesprekken
Sint op school

Hallo,
Mijn naam is Chana Olaria, jeugdverpleegkundige bij de
Jeugdgezondheidszorg GGD West-Brabant in de gemeente
Steenbergen. Ik zal dit schooljaar, 2021/2022, aanwezig zijn op
school met een inloopspreekuur. Bij jullie op school zal dit op
iedere tweede donderdag van de maand van 8:30 – 9:30
uur zijn.
U kunt bij mij terecht voor allerlei vragen die gaan over het opvoeden en
opgroeien van uw kind(eren). Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat u zich zorgen
maakt over zijn/haar ontwikkeling, vragen hebt over het nog niet zindelijk zijn
van uw zoon/dochter of dat u advies wilt rondom de voeding van je kind. Tijdens
het inloopspreekuur kijk ik graag met u naar jullie situatie en geef indien
gewenst de nodige tips/adviezen mee of juist de bevestiging dat u (en uw
partner) het al goed doen! Mocht u na één gesprek niet voldoende hebben, dan
kijken we samen welke ondersteuning er nog meer nodig is. Dit in afstemming
met wat jullie prettig vinden. Alles is geheel vrijblijvend en kosteloos! Dus... loop
gerust eens binnen!
Voor meer informatie over de GGD West-Brabant verwijs ik u door naar onze site
https://www.ggdwb.nl/mijn-kind/. Mocht het niet uitkomen om tijdens het
inloopspreekuur op De Regenboog binnen te wandelen, dan kunt u ook altijd
een afspraak maken met mij. Ik ben telefonisch en per mail te bereiken op:
0630100789 en c.olaria@ggdwestbrabant.nl. Maar u kunt ook altijd uw
vragen stellen aan de GGD JGZ door het algemeen nummer te bellen: 088
6392051
De aanwezige dagen voor komend schooljaar op bassischool De Regenboog
zullen zijn:
Iedere tweede donderdag van de maand van 8:30 – 9:30 uur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag14 oktober
Donderdag11 november
Donderdag9 december
Donderdag13 januari
Donderdag10 februari
Donderdag10 maart
Donderdag 14 april
Donderdag 12 mei
Donderdag9 juni
Donderdag 7 juli

