Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de nieuwsbrief van april. Veel leesplezier!
Koningsspelen
Op vrijdag 22 april vinden de Koningsspelen weer plaats.
Alle kinderen worden deze ochtend om 8.50 uur
verwacht bij de voetbalvelden van VV Prinsenland. Wij
zorgen dat de kinderen van KIBEO naar de sportvelden
komen, dus zij kunnen deze ochtend gewoon gebruik
maken van de voorschoolse opvang. Op de sportvelden
hebben we een sportieve ochtend met leuke activiteiten.
Ze hoeven voor deze dag geen eten mee te nemen. Het is
wel fijn als ze een flesje of bidon met drinken meenemen.
Dan kunnen ze hier tussendoor nog uit drinken. Ze
moeten deze dag (oranje) sportieve kleding aantrekken en makkelijke schoenen waar ze mee kunnen
sporten.
De kinderen van groep 3 t/m 8 zijn deze dag gewoon om 14.00 uur uit. Om 14.00 uur zijn ze op school,
dus daar kunnen ze eventueel opgehaald worden.
De kinderen van groep 1/2 kunnen om 11.30 uur opgehaald worden bij de sportvelden van VV
Prinsenland. Als dit voor u een probleem is of als uw zoon/dochter naar KIBEO moet dan kunt u een
berichtje sturen naar juf Elize.
Bij zonnig weer willen wij u vragen om de kinderen thuis alvast met zonnebrand in te smeren!
Afscheid Fons
Deze week hebben we afscheid genomen van meester Fons.
Afgelopen donderdag stond de hele dag in het teken van 'circus'.
De kinderen hebben zelf acts ingestudeerd en deze acts in de
middag aan iedereen laten zien. Van sterke mannen en vrouwen
tot acrobaten. We hebben echt van alles voorbij zien komen. De
kinderen hebben de hele dag erg enthousiast meegedaan en
iedereen heeft genoten van deze feestelijke dag. Tussen de
middag hebben we friet met snacks gekregen. Deze zijn
gesponsord door Riny van snackbar 'De snackbar' en Mthode van
Thom en Rianne Derks.
Aan het einde van de optredens hebben we meester Fons nog
even in het zonnetje gezet. Hij heeft allerlei cadeautjes gekregen.
We wensen meester Fons het allerbeste en gaan hem zeker
missen!

Voorstellen nieuwe directeur

Zoals jullie hebben vernomen middels een brief van het bestuur, zal ik vanaf 1 mei de taak van
directeur overnemen op De Regenboog. Mijn naam is Mark Suijkerbuijk, ben ruim 34 jaar werkzaam in
het onderwijs en woon in Wuustwezel (België). Naast intern begeleider en teamleider heb ik in mijn
onderwijsloopbaan altijd met heel veel plezier voor de klas gestaan. Na 30 jaar werkzaam te zijn
geweest op basisschool De Kreek in Bergen op Zoom ben ik vanaf november ’21 werkzaam als
directeur op OBS Parelmoer in Yerseke. Ik zie ernaar uit om alle kinderen en ouders vanaf maandag 9
mei te ontmoeten. De komende periode wil ik vooral met iedereen in gesprek. Eerst met de collega’s,
daarna met de MR, de oudervereniging en de leerlingenraad. Voor mij heel belangrijk om een goed
beeld te vormen en de vraag te kunnen beantwoorden om van De Regenboog een nog betere school
te maken dan het al is. De samenwerking met ouders vind ik/vinden wij als team heel belangrijk. U
kunt met vragen altijd bij de leerkracht van uw kind terecht, maar voelt u zich ook welkom bij mij als
directeur. Ik ben er erg blij mee, eerlijk gezegd ook wel trots op, dat het team van De Regenboog en
Parelmoer en het bestuur van stichting SOM mij het vertrouwen heeft gegeven om als
meerscholendirecteur aan de slag te gaan. Ik heb er in elk geval enorm veel zin in.
Tot binnenkort..
Met vriendelijke groet,
Mark Suijkerbuijk Email: mark.suijkerbuijk@stichtingsom.com
Verkeersexamen groep 7
Enkele weken geleden hebben de kinderen van groep 7 het
theoretisch verkeersexamen gemaakt. Zij zijn allemaal in een keer
geslaagd, dus dat is super knap! Nu moeten ze het praktisch
verkeersexamen nog fietsen door het dorp. Dit zal plaatsvinden
op woensdag 25 mei.

Schoolfotograaf
Op dinsdag 10 mei komt de schoolfotograaf op school. Dit jaar heeft de ouderraad gekozen voor een
andere fotograaf, namelijk Photo l'ecole. De fotograaf neemt van iedereen 2 enkele foto's, een
groepsfoto en eventueel een broers/zussenfoto.
De ouderraad heeft gekozen om de ouders online zelf te laten kiezen voor een achtergrond bij de foto.
U krijgt, als de foto's online zijn, een inlogkaart mee naar huis waarop u kunt inloggen en een
achtergrond kunt selecteren, waarna u de foto's kunt bestellen.
Dit jaar kunnen we weer ouders in de school ontvangen, dus om 8.30 uur start de fotograaf met
broertjes en zusjes die vanaf thuis moeten komen voor de broers/zussenfoto. Alle andere foto's
worden onder schooltijd gemaakt.

Middeleeuwse dag
Groep 1 t/m 6 is afgelopen woensdag naar een Middeleeuwse dag geweest. De gemeente
Steenbergen bestaat 750 jaar daarom was deze dag georganiseerd op Fort Hendricus in Steenbergen.
Met de bus zijn we daar naartoe gegaan. Er was van alles te bekijken en te doen, zoals muziek,
schrijven met inkt, touw trekken, kanon bekijken, zwaard vechten bekijken en ook doen, ezels en een
geit aaien, een schavot, kanonskogel vasthouden etc. Ook kregen we nog een krentenbol, appeltje en
drinken. Het was een geslaagde dag!
Entreetoets en Eindtoets
Na het lange paasweekend gaat groep 7/8 meteen aan de slag met belangrijke toetsen. Groep 7 maakt
de Entreetoets en groep 8 de eindtoets. Wij wensen alle jongens en meisjes alvast heel veel succes!
Dodenherdenking
Op woensdag 4 mei is het dodenherdenking. Iedereen is welkom
bij deze herdenking. De herdenking begint om 19.00 uur op
Het Raadhuisplein. Groep 7 heeft altijd een bijzondere rol tijdens
deze herdenking. Er is iemand die het klassengedicht voorleest en
iemand die de krans neerlegt. De ouders van de kinderen uit groep 7
die een bijzondere rol hebben zijn al op de hoogte gebracht.

Vakantierooster 2022-2023
Start schooljaar maandag 05-09-22
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart + vr
2e Pinksterdag
Zomervakantie
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24-10-22
26-12-22
20-02-23
07-04-23
10-04-23
24-04-23
18-05-23
29-05-23
17-07-23

Belangrijke data:
Vrijdag 15 april
Maandag 18 april
Dinsdag 19 april en woensdag 20 april
Vrijdag 22 april
Maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Dinsdag 10 mei
Donderdag 12 mei
Woensdag 18 mei
Woensdag 25 mei
Donderdag 26 mei en vrijdag 27 mei

t/m
t/m
t/m

vr
vr
vr

28-10-22
06-01-23
24-02-23

t/m
t/m

vr
vr

05-05-23
19-05-23

t/m

vr

25-08-23

Vrij (Goede Vrijdag)
Vrij (2e Paasdag)
Entree toets (groep 7) en Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen
Vakantie
Schoolfotograaf
8.30 – 9.30 uur Inloopspreekuur CJG
Juffen- en meesterfeest
Praktisch verkeersexamen groep 7
Vrij (Hemelvaart)

In de bijlagen vindt u nog informatie over de suikerstadmars, een gezond gebit en Stoer en gaaf kids.

Dinteloord, april 2022

Zaterdag 18 juni a.s.: dan bent u van harte welkom om mee te doen aan
de 58e Suikerstadmars of de 27e Suikerstadtour.
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een wandel-3-daagse!
Start op donderdag 16 juni met als derde dag zaterdag 18 juni.
De eerste 2 dagen zal er ’s avonds gewandeld worden.
Tijdens de langere afstanden kunt u genieten van het fraaie open Brabantse polderlandschap.
Bij de mars kunt u kiezen uit 5 afstanden; dus of u nu traint voor b.v. de 4-daagse van Nijmegen of
gewoon gezellig wilt wandelen, voor ieder is er wel een afstand naar zijn of haar keuze. Nordic Walking
is toegestaan.
Uiteraard kan er dit jaar ook weer gefietst worden met de Suikerstadtour. Onderweg houdt de EHBO
een oogje in het zeil. Bij binnenkomst krijgt elke deelnemer een herinnering.
De starttijden zijn als volgt:
De mars:
25 en 40 km,
vertrek tussen 07.00 en 09.00 uur
15 km
vertrek tussen 08.00 en 10.00 uur
5 en 10 km
vertrek om 10.00 uur
De tour:
25 en 40 km
vertrek tussen 09.00 en 13.00 uur

Wandel-3-daagse: 5 km
Donderdag 16, vrijdag 17 juni
Starttijd: om 18.30 uur.
Zaterdag 18 juni:
Starttijd: om 10.00 uur.
Inschrijving: Aan de tafel in de sporthal of vooraf per e-mail. Groepen graag vooraf opgeven.
Inschrijfprijs voor alle onderdelen bedraagt 4 € p.p.
Vertrek- en aankomstpunt voor alle activiteiten is Sporthal “De Buitelstee”.
De Sporthal is gelegen in het westen van Dinteloord.
Graag tot ziens in juni!
Voor meer inlichtingen:
Secretariaat Stichting Suikerstad Sportief
Mw E.A. Verhagen
Steenbergseweg 22
4671 BG Dinteloord
Tel: 0167-523137
E-mail: info@suikerstad-sportief.nl
Internet : www.suikerstad-sportief.nl

