
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. Wij proberen iedere maand een 

nieuwsbrief te sturen, zodat u op de hoogte blijft van alle gebeurtenissen en ontwikkelingen. Veel 

leesplezier!  

 

Informatieboekje  

In alle groepen is er een informatieboekje meegegeven met informatie over de klas. Heeft u na het 

lezen van dit informatieboekje nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht.  

 

Gymkleding  

Op dinsdag- en donderdagochtend hebben de groepen 3 t/m 8 gym. Zij gymmen dan in De Buitelstee.  

De kinderen moeten op deze dag dus gymkleding (korte broek en T-shirt) en gymschoenen mee naar 

school nemen. 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.  

 

Schoolreis   

De jaarlijkse schoolreis gaat dit jaar naar Plaswijckpark in Rotterdam. Op donderdag 23 september 

gaan de groepen 1 t/m 6 op schoolreis met de bus.   

Het schoolshirt krijgen de kinderen donderdagochtend in de klas en kunnen ze dan in de klas 

aantrekken. Na het schoolreisje kunnen ze dan het schoolshirt weer in de klas achter laten.  

De kinderen verzamelen op de normale schooltijd in de klas. Daarna lopen ze met de leerkracht naar 

de bus. Natuurlijk mag u als ouders buiten even wachten om de kinderen uit te zwaaien. Rond 17.00 

uur zijn de kinderen weer terug op school.     

 

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. Zij is aanwezig op: 

- Donderdag 14 oktober 

- Donderdag 11 november  

 

 

 

 

  



 
 

Parro 

Wij gebruiken nog steeds het 

oudercommunicatiemiddel Parro. Via deze app kan 

de leerkracht u een berichtje sturen, maar u kunt 

ook zelf de leerkracht een berichtje sturen. Ook 

kunnen wij berichten en foto’s plaatsen die voor 

iedereen bedoeld zijn. Vorige week hebben de 

leerkrachten alles weer goed gezet, dus het zou bij 

iedereen weer goed moeten werken. Ook moet u 

aan de juiste groep gekoppeld zijn. Wanneer dit allemaal niet het geval is dan moet u even contact 

opnemen met de leerkracht. Het is namelijk wel erg belangrijk dat u via deze app op de hoogte kan 

worden gehouden.  

 

Toestemmingsformulieren en rapporten 

In de eerste schoolweek zijn er toestemmingsformulieren mee naar huis gegeven. Wij hebben nog niet 

alle formulieren retour ontvangen en vinden het toch wel belangrijk om deze informatie te ontvangen. 

Wilt u de formulieren zo snel mogelijk met uw zoon/dochter mee naar school geven.  

Denkt u ook aan de rapporten. Deze mogen ook weer terug naar school.  

 

Luizenpluis 

Na iedere vakantie worden de kinderen weer gecontroleerd op luizen. Wij sturen iedere keer via Parro 

een berichtje welke dag dit precies is, zodat u hier rekening mee kunt houden. Als uw zoon/dochter 

luizen heeft dan krijgt u hier een berichtje over. Als er een kind in de klas is met luizen dan wordt er 

een week later een extra controle gehouden in de hele klas. Ook hier informeren wij u dan over.    

Stagiaires 

Dit schooljaar komt er in iedere groep een of meerdere stagiaires. Sommige stagiaires zijn al begonnen 

bij ons op school en enkele starten binnenkort.  

 

Vrijwilligers gezocht! 

Wij zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met de 

technieklessen. Deze worden een keer in de week 

gegeven (dag maakt niet uit) aan kleine groepen 

kinderen. Wij werken met de techniektorens. In 

principe kunnen de kinderen hier zelfstandig mee 

aan de slag, maar het is fijn als er een volwassene bij 

is voor eventuele vragen. Lijkt het u leuk om ons 

hierbij te helpen dan kunt u dit laten weten via de 

leerkracht. Opa’s, oma’s, ooms en tantes zijn 

natuurlijk ook van harte welkom om ons te komen 

helpen!  



 
 

Kinderboekenweek 

Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek met het 

thema ‘worden wat je wil’. In deze weken vinden er 

verschillende activiteiten plaats rondom dit thema. Ook is er 

extra aandacht voor het leesonderwijs en de verschillende 

boeken.  

Wij zouden het leuk vinden als er ouders zijn of andere 

bekende volwassenen die iets willen vertellen over hun 

beroep. Ze mogen dan in de klas iets komen vertellen of iets 

laten zien over hun beroep. Lijkt u dit wat dan kunt u contact 

opnemen met de leerkracht!  

 

Skaten 

De kinderen vinden het leuk om met eigen steps, skateboards of skeelers te spelen in de pauze. We 

willen dit voortaan op donderdag in de pauze mogelijk maken. Dit is een proef om te kijken of dit lukt 

met alle klassen op het schoolplein. Vanaf nu mogen de kinderen dus iedere donderdag hun skeelers, 

steps, skateboards meenemen en hiermee spelen in de pauzes.   

 

Belangrijke data:  

Donderdag 23 september      Schoolreis groep 1 t/m 6 

Woensdag 6 oktober      Start Kinderboekenweek   

Donderdag 14 oktober     Inloopspreekuur CJG 8.30 – 9.30 uur  

Maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober  Herfstvakantie  

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u nog nieuws over Kibeo en een brief van stichting Leergeld.  

  



 
 

Kibeo 
 
Wij, bij kinderopvang Kibeo, zijn heel de vakantie gezellig open geweest. 
Wist u dat wij in de vakantieperiode op maandag, dinsdag en donderdag vakantie mix aanbieden voor 
de kinderen van de BSO. 
Mocht u interesse hebben in onze vakantiemix of reguliere BSO dan kunt u contact opnemen met Vera 
de Bont 0686811907. 
  
Na de zomervakantie mochten we ook alle peuters weer welkom heten. 
Ondertussen zijn we al weer 3 weken lekker van start met elkaar. 
We hebben ook wat nieuwe kinderen na de zomervakantie, dus zijn wij gestart met het thema 
‘Welkom PUK’. 
Tijdens dit thema leren wij de kinderen waar de hoeken zijn om te spelen en besteden we extra 
aandacht aan ons dagritme. 
Wist u dat onze thema’s afgestemd zijn op de thema’s van school? Op deze manier hebben we een 
doorgaande lijn met elkaar. 
Wij hopen snel weer te kunnen starten met meer gezamenlijke activiteiten met de basisschool, maar 
deze hebben door corona even stil gelegen. 
  
Binnenkort hopen wij jullie onze make-over te laten zien in deze nieuwsbrief. Zowel de BSO als de 
dagopvang krijgen een nieuwe uitstraling. 
 
Wij wensen iedereen een fijn schooljaar. 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 


