
 
 

Beste ouders / verzorgers, 

Bij deze sturen wij u de eerste nieuwsbrief van dit nieuwe schooljaar. Veel leesplezier!    

 

Schoolkalender en Parro 

Wij werken dit schooljaar weer veel met Parro. Bijzonderheden  

of activiteiten in de klas communiceren wij via Parro. Het is dus  

daarom erg belangrijk dat u gekoppeld staat aan de groep van  

uw kind. Mocht het bij u toch niet goed werken neem dan  

even contact op met de leerkracht.  

Uw zoon/dochter mag ook ziekgemeld worden via Parro. Stuur  

dan even een berichtje naar de leerkracht. U hoeft dus niet  

perse uw zoon/dochter telefonisch ziek te melden. Natuurlijk  

zijn wij altijd telefonisch bereikbaar voor vragen/opmerkingen. 

 

In de eerste schoolweken heeft u allemaal een informatieboekje gekregen over de klas van uw 

zoon/dochter. In dit boekje stond praktische informatie over dit schooljaar. We hebben er voor 

gekozen om dit schooljaar geen papieren schoolkalender mee te geven. Belangrijke data (rapporten, 

vakantie etc.) vindt u dit jaar in de agenda-functie van Parro. U kunt eventueel de agenda van Parro 

synchroniseren met uw eigen mobiele telefoon. Dit kan alleen bij een Android toestel. Zo heeft u de 

schoolplanning ook in uw telefoon staan.  

 

 

Kinderboekenweek  

Van 5 t/m 16 oktober is het Kinderboekenweek. Dit jaar is het thema Gi-ga-groen! Er staan dus 

kinderboeken over dieren en natuur in de spotlight. Op school besteden wij ook aandacht aan de 

kinderboekenweek. Op woensdag 5 oktober is er een gezamenlijke opening in de gymzaal. De 

kinderen mogen dan allemaal in het groen gekleed naar school komen als ze willen. Ook komt juf 

Sanneke van de bibliotheek nog in de klas om leuke lesjes te verzorgen.   

 

  



 
 

 

Informatiemiddag van 8 naar 1 

Op dinsdagmiddag 18 oktober is er een informatiemiddag voor de ouders van 

de kinderen in groep 8. De ze informatiemiddag gaat over het Voortgezet 

Onderwijs. Dit begint om 16.00 uur en zal hooguit een half uur duren. De 

informatie wordt ook nog op papier meegegeven met de kinderen.  

 

 

 

 

 

Volleybaltoernooi 

Op woensdagavond 19 oktober is het volleybaltoernooi voor groep 6 t/m 8.  

Dit toernooi wordt weer georganiseerd door volleybalvereniging Voverdi. De  

komende weken krijgen de kinderen uit groep 6 t/m 8 twee trainingen tijdens  

de gymlessen. Daarna kunnen ze beslissen of ze mee willen doen aan dit toernooi.  

Op school maken we dan samen met de kinderen groepjes. De kinderen die  

meedoen krijgen van ons dan nog de nodige informatie.  

 

 

Spaaractie  

Onze oudervereniging heeft besloten om een geld inzamel actie te 

organiseren voor het organiseren van leuke activiteiten en extra 

speeltoestellen op het schoolplein. Wij gaan dit doen met (s)teun, een 

leuke en makkelijke actie iom geld op te halen voor de school. De actie 

gaat van start op 10 oktober. De informatie hoe het precies allemaal 

werkt volgt nog. Wij hopen natuurlijk dat iedereen actief meedoet en 

dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor de school. Uiteindelijk is het 

voor de kinderen! 

 

 

 

 



 
 

Voorstellen stagiaires 

We hebben dit schooljaar weer wat stagiaires rondlopen. In groep 1/2 loopt juf Floortje stage. In groep 

3/4 zijn er 3 stagiaires; Juf Sanne, juf Angela en juf Sienna. In groep 5/6 loopt juf Lieke stage. Zij stellen 

zich hieronder even voor: 

 

Groep 1/2  

Hallo allemaal, mijn naam is Floortje Dam en ik ben 17 jaar oud. Ik 

woon in Dinteloord samen met mijn ouders en zusje. 

Mijn hobby’s zijn hockeyen, iets bakken of koken en lekker creatief 

bezig zijn. Zoals iets tekenen of iets knutselen, daar houd ik echt 

heel erg van. Ook vind ik het erg leuk om dingen met kinderen te 

doen, zoals knutselen enzovoort. 

Dit jaar kom ik bij jullie in de klas stage lopen. Ik ben een 2e jaar 

student van het Scalda. Ik volg de opleiding onderwijsassistent in 

Bergen op Zoom. Ik ben 12 septemeber met mijn stage begonnen 

en zal er tot het einde van het schooljaar zijn.  

Ik loop op maandag, dinsdag, woensdag stage in groep 1/2 bij Juf 

Corinne. 

Ik hoop dat jullie hiermee een duidelijk en goed beeld van mij 

hebben. Als er nog vragen zijn hoor ik die graag! 

 

Groep 3/4  

Hallo allemaal! 

Ik ben Angela, 43 jaar en ik ben afgelopen week begonnen als stagiair PABO in  

groep 3-4. Op 1 september ben ik gestart als student aan de PABO in Breda.  

Na vele jaren te hebben gewerkt in het Sociaal Domein, heb ik besloten om  

opnieuw te gaan studeren en over te stappen naar het onderwijs. Ik zal vooral  

op dinsdag aanwezig zijn in groep 3-4. Alle kinderen én juf Carolijn hebben mij  

afgelopen week een warm welkom gegeven!  

Privé vind je mij vooral buiten. Ik vind het heerlijk om te wandelen en ik probeer  

gemiddeld zo'n 10 kilometer per dag te lopen. Daarnaast vind ik het erg leuk om  

samen met mijn man en 2 dochters van 14 en 11 in de zomer naar Denemarken  

te gaan.  

 

 

 



 
 

Hallo allemaal, 

Ik ben Sienna de Ruijter en ik ben 18 jaar. Ik zit in mijn derde jaar 

van de opleiding onderwijsassistent. Vanuit deze opleiding loop ik nu als  

stagiaire bij deze school. Ik loop nu al enkele weken stage  

op maandag en dinsdag bij De Regenboog en ben dus al enkele  

weken een hulp juf van groep 3/4.  

Ik vind het enorm leuk en ik weet zeker dat ik nog veel leuke dingen  

mag mee maken met deze groep.  

 

 

Hallo, 

Mijn naam is Sanne van Wezel. Ik kom van de opleiding Curio Onderwijsassistent niveau 4. Ik loop 

stage op De Regenboog op donderdag en vrijdag. Ik blijf tot het einde van het schooljaar 

 

Groep 5/6 

Beste ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Lieke en ik ben eerstejaars student aan de Pabo. Ik volg de 

opleiding aan de Avans hogeschool in Breda. De komende 6 maanden 

zal ik op de dinsdagen in groep 5/6 stage lopen, onder begeleiding van 

Bas van Wingerde. Ik kijk uit naar deze leerzame tijd in de klas en ik 

hoop veel mooie ervaringen op te doen. Mocht er nog verdere vragen 

zijn hoor ik het graag.  

Groetjes, 

Lieke  

 

 

 

 

  



 
 

Belangrijke data:  

Woensdag 5 oktober t/m zondag 16 oktober  Kinderboekenweek 2022  

Dinsdag 18 oktober      Informatiemiddag VO voor groep 8  

Woensdag 19 oktober      Volleybaltoernooi groep 6-7-8  

Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober  Herfstvakantie  

Donderdag 10 november     Studiedag (kinderen vrij)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de bijlagen vindt u nog informatie over de kindermiddag, ‘Heel Steenbergen fit’ en ‘De 

Voorleesexpress’.   

 

  



 

 



 

 

 



 

  

 


