Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van februari. Veel leesplezier!
Ouderbijdrage
In november hebben wij de brief over de vrijwillige ouderbijdrage naar u gestuurd. Er zijn gelukkig al
wat betalingen binnen. Mocht u nog niet betaald hebben dan zijn wij alsnog erg blij met u bijdrage.
Twijfelt u of u al betaald heeft dan kunt u altijd een berichtje sturen naar de leerkracht. Hieronder
nogmaals een stukje uit de brief die wij in november hebben gestuurd via Parro.
Het onderwijsteam en de oudervereniging van obs De Regenboog organiseren elk schooljaar weer
verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen en het zomerfeest.
Daarnaast verzorgt de oudervereniging het aankleden van de school in thema’s van dat moment in het
jaar en de aanschaf van extra buitenspelmateriaal.
Kortom: activiteiten die het welzijn van het kind op school bevorderen.
De oudervereniging ontvangt voor het organiseren van deze activiteiten geen subsidie en is dus volledig
afhankelijk van uw bijdrage. Deze bijdrage is ontzettend hard nodig.
De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2021 – 2022 is vastgesteld op € 17,50 per kind.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. We hopen dat u met deze bijdrage de oudervereniging en
daarmee de kinderen van obs De Regenboog de extra activiteiten gunt.
Het rekeningnummer waarop u de ouderbijdrage kunt storten, is NL54 RABO 0111 5418 08 ten name
van Oudervereniging obs “de Regenboog” te Dinteloord. Wij willen u ook de mogelijkheid bieden om
contant te betalen. Indien u hier gebruik van wilt maken kunt u gepast geld in een enveloppe, voorzien
van de naam van uw kind(eren) inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). Andere regelingen zijn
ook zeker bespreekbaar.
Bij voorbaat onze hartelijke dank!
Kledingcontainer
Wij hebben op ons schoolplein, bij de ingang van de Burg. Mr. H. Popstraat, al enkele jaren een
kledingcontainer staan. Hier kunt u zakken inleveren met ‘oude’ kleding. School ontvangt van deze
kledinginzameling een kleine bijdrage. Het is niet alleen bedoeld voor ouders van onze school, maar
iedereen mag hier zijn kleding inleveren. Het kan alleen wel onder schooltijd, want de kledingcontainer
staat achter de poort en die zit buiten de schooltijden op slot.
Schoolfruit
We maken nog steeds wekelijks gebruik van het fruit wat we krijgen van het
programma EU schoolfruit. Op woensdag, donderdag en vrijdag krijgen de
kinderen van ons een stuk groente of fruit aangeboden. Alles wat overblijft
wordt iedere vrijdag opgehaald door de voedselbank Steenbergen. We maken
nog gebruik van het schoolfruit t/m de week van 18 april.

Uitstapje groep 7/8
Afgelopen woensdag hebben we een uitstapje gehad van het natuurpodium, Brabantse wal. We zijn
naar een workshop geweest over plastic en recycling. De leerlingen hebben geleerd over de
kwaliteiten van plastic en het belang van recycling. Ze hebben allerlei activiteiten uitgevoerd. Ze
hebben het fabrieksproces doorlopen en hebben een nieuw product gemaakt op de 3D-printer van
gebruikt plastic. Het was een leuk en leerzaam uitstapje!

Cito toetsen
De afgelopen weken hebben we de Cito toetsen afgenomen. Het leerlingvolgsysteem van Cito geeft
ons inzicht in de ontwikkeling van de leerlingen. De uitslagen van de Cito toetsen worden aan het
eerstvolgende rapport toegevoegd. Tijdens de eerstvolgende rapportgesprekken gaan we met u in
gesprek over de ontwikkeling van uw kind. Naast Cito kijken we ook naar de methodetoetsen, inzet en
het gedrag van uw kind. De rapportgesprekken vinden plaats in de week van 21 maart.
KWINK
Taal en rekenen. Schrijven en lezen. Handvaardigheid en gymnastiek. Dat zijn bekende vakken op de
basisschool. Maar kent u ook het vak sociaal-emotioneel leren (SEL)? Met SEL leren kinderen
essentiële vaardigheden voor nu en later. Om succesvol te kunnen meedoen aan onze complexe
samenleving. Welke vaardigheden dat zijn? Dat vertellen de ‘karakters’ van de methode KWINK voor
sociaal-emotioneel leren u op een speelse manier. Met die karakters – dieren voor de kinderen van
groep 1 t/m 6 en Kaj en Tess voor de groepen 7 en 8 – kunnen kinderen zich op school identificeren.
KWINK heeft een online magazine speciaal voor ouders waar u meer kunt lezen over de methode. Via
deze link kunt u het magazine bekijken:
https://www.kwinkopschool.nl/kwink-actueel/kwinkmagazine/

Carnaval
Vrijdag 25 februari is het carnavalsviering bij ons op school.
De optocht door het dorp gaat niet door, maar we hebben
een ander feestelijk programma bedacht.
De kinderen mogen op deze dag allemaal verkleed naar
school komen. Ze hoeven geen eten en drinken mee te
nemen. De ouderraad zorgt voor iets te eten en te drinken
voor de kleine – en grote pauze.
In de ochtend komt de Prins carnaval een bezoekje brengen
aan onze school. Hij komt kijken naar de dansjes en de
liedjes die de kinderen hebben ingestudeerd. De kinderen
mogen zich opgeven bij de leerkracht als ze graag willen
optreden voor de prins.
We gaan er een gezellige feestelijke dag van maken!
Informatie per groep
De leerkrachten hebben allemaal een stukje geschreven over de groep. Dit willen zij in deze
nieuwsbrief graag met u delen.
Groep 1/2
Wij zijn op dit moment aan het werken over de winter. In de klas hebben we verschillende hoeken. We
hebben een poolhoek, waarin de kinderen kunnen spelen met knuffels en spullen uit de Noord- en
Zuidpool. We hebben een grote bak met sneeuwvlokken, waarmee we kunnen wegen en sorteren. In
de huishoek hebben we een theesetje voor lekkere warme kopjes thee. En in de cijferhoek kunnen
onder andere ijsschotsen gepuzzeld worden. Ook doen we activiteiten rondom de winter, zo hebben
we spelletjes gedaan met onze eigen sjaals. Zo hebben we hiermee gemeten, gesorteerd en een
kunstwerk gemaakt. We hebben ook veel geknutseld, deze periode ook veel met patronen. Zo legden
we verschillende kleuren en vormen om en om en maken we bijvoorbeeld een mooi dekbed en sjaals.
Na de voorjaarsvakantie gaan we werken over het thema “Wat eten dieren.”
Lieve groetjes uit groep 1/2
Groep 3/4
In groep 3/4 hebben we deze week het letterfeest gevierd. Groep 3 heeft alle letters geleerd en dat
mag natuurlijk gevierd worden. Dit hebben we gedaan door een letterpet te knutselen en een
letterspeurtocht door de school te doen. Hierna hebben we een heerlijke lettersoep op, zodat we al
die letters nog beter kunnen onthouden. Aan het eind van de dag kregen de kinderen allemaal een
letterdiploma mee naar huis.
Groep 4 mocht meedoen met het feest omdat ze alle hoofdletters hebben geleerd te schrijven. Zij
moesten alles met de hoofdletters doen, zodat het een hoofdletterfeest werd.
Vanaf nu gaan we met groep 3 goed oefenen om de letters steeds sneller te kunnen herkennen en
woorden en zinnen lezen, want oefening baart kunst. Ook gaan we nog veel regels leren en woorden
leren die je moet onthouden, omdat je niet kan horen welke ou/au of ei/ij je moet gebruiken. De
lettercombinatie sch, ng en nk komen er ook aan.

Groep 4 is bezig om te leren rekenen tot 100 en natuurlijk zijn we de tafels aan het leren. De tafels van
1 t/m 5 en 10 hebben we al gedaan. Na de vakantie gaan we de tafel van 6 leren. Ook begrijpend leren
lezen en leren om vragen te beantwoorden is erg lastig en oefenen we veel samen.
Groep 5/6
We hebben de laatste weken keihard gewerkt aan de citotoetsen en andere toetsen; iedereen heeft
goed zijn best gedaan! Nu even een wat rustiger tijd.
We hebben sneeuwvlokken op het raam gehangen in de hoop dat het gaat sneeuwen…zo zien wij in
ieder geval wel sneeuw, ook al is het niet echt!
Tijdens twee muzieklessen hebben we het lied “Reünie” van Snelle gehad; een mooi lied met een
goede tekst, refrein en coupletten. Zo leuk om te zingen. Heel veel kinderen kenden de tekst bijna uit
hun hoofd!
Lezen doen we natuurlijk elke dag; ook het voorleesontbijt was erg gezellig en lekker!
Sinds 2 weken hebben we ook weer een stagiaire in de groep: juf Wieneke. We mochten schrijven in
haar klassenboek. Zo leren zij en wij elkaar beter kennen. Een goed idee!
Ook hebben we vorige week geknutseld en gekleurd over Valentijnsdag; veel vriendschap en liefde
voelde je in de klas!
Natuurlijk gaan we deze week en volgende week ook aan de slag om onze klas gezelliger maken met
carnavals knutsels. En volgende week vrijdag natuurlijk een feestje!
Tenslotte hopen we allemaal dat we de komende tijd weer uitstapjes kunnen maken, gezellig en
leerzaam. (Op 8 maart staat er al één gepland!)
Groetjes van groep 5/6
Groep 7/8
Na de kerstvakantie is meester Bas in de groep begonnen. Juf Sjeel staat al vanaf de zomervakantie in
de groep en nu dus samen met meester Bas. We zijn de afgelopen weken ook veel bezig geweest met
de regels en sfeer in de groep. We vinden het erg belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de groep
en dat iedereen het naar zijn zin heeft. Ook vinden we het belangrijk dat er rust heerst in de groep en
dat het voor iedereen een prettige werkplek is.
Inmiddels zijn we klaar met het afnemen van de Cito toetsen. We zijn nu bezig met het verwerken van
de resultaten en het kijken waar we ieder kind de komende periode nog mee kunnen helpen. Tijdens
de eerstvolgende rapportgesprekken bespreken we dit met u.
Groep 8 heeft de adviesgesprekken al gehad. Zij hebben van ons het definitieve schooladvies
ontvangen en kunnen zich tijdens de aanmeldavonden gaan inschrijven op het Voortgezet onderwijs.
Eind april heeft groep 8 nog de eindtoets. Na de uitslag van deze toets kan het advies in overleg
eventueel nog naar boven bijgesteld worden. Groep 7 heeft eind april de Entreetoets. Uit deze toets
komt een voorlopig advies en ook kunnen wij zien waar uw zoon/dochter nog extra aandacht bij nodig
heeft.

Alle kinderen hebben inmiddels een boekbespreking gedaan. Ook moeten ze dit schooljaar nog een
spreekbeurt houden en een werkstuk inleveren. Informatie hierover volgt nog na de
voorjaarsvakantie.
Binnenkort gaan we kijken wat we gaan doen met het schoolkamp en de schoolmusical. Wat is
haalbaar voor ons en wat past bij de groep kinderen. Het schoolkamp staat voor nu gepland op 8 t/m
10 juni.
Belangrijke data:
Vrijdag 25 februari
Maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart
Dinsdag 15 maart en woensdag 16 maart
Donderdag 17 maart
Week van maandag 21 maart
Donderdag 31 maart

Carnavalsviering
Voorjaarsvakantie
Aanmeldavonden VO
Studiedag. Kinderen gehele dag vrij!
Rapportgesprekken
Theoretisch verkeersexamen groep 7

