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Belangrijke data 
Herfstvakantie 16-10 

tot en 
met 
20-10 

Spreekuur GGD 

Vrije inloop 

24-10 

28-11 

8.45 
tot 
10.00 

Thee en Ten-
toonstelling 

 

26-10 

17.30 

tot 

19.00 

Informatie 
avond nieuwe  

ouders  

26-10 

18.45 

tot 

19.45 

Excursie  

Sprinkhanen 

1-11 

Overblijfrestau-
rant  

Groep 7-8 

2-11 

Oudergesprek-
ken 

14-11 

en  

16-11 

Landelijke  

Freinet  

Studiedag 

Kinderen vrij 

17-11 

Kinderpodium  

14.30-15.15 

Ouders welkom  

1-2 en 5/6 

23-11 

Surprise-
avond 

28-11 

Sintfeest 5-12 

Nieuw mailadres?  

 

Meld uzelf dan ook opnieuw aan voor de nieuwsbrief op  

www.regenboogmalden.nl 

U kunt uzelf daar ook aanmelden voor het bekijken van de 

fotoalbums . 

Basisschool de Regenboog 

13-10-2017 

 

Beste ouder(s), 

En zo is het alweer herfstvakantie! 

De eerste weken zijn voorbij gevlogen!  

De verschillende thema’s in de groepen 

zijn afgerond en na de vakantie starten we 

weer met nieuwe onderwerpen. 

Kom vooral naar de Thee & 

Tentoonstelling op 26 oktober om het 

werk te bewonderen waar de kinderen de 

afgelopen periode mee bezig zijn 

geweest! 

Gisteren hebben we met elkaar de 

Naamfeestdag gevierd. We bestaan al 39 

jaar! En dat betekent dat we volgend jaar 

een bijzonder feestje vieren: 40 jaar 

Regenboog!  

Het was wel ’griezellig’ binnen komen op 

school: overal heksen en spinnen

(webben). Heks Annelies en heks Esther 

namen ons, nadat we de vlag hadden 

gehesen en ons Regenbooglied hadden 

gezongen, mee in een spannend verhaal. 

Dé start voor een dag vol leuke 

verrassingen en spannende activiteiten. 

Wat zijn er mooie en lekkere dingen 

gemaakt door iedereen!  

Aan het einde van de dag hebben we deze 

aan elkaar gepresenteerd. Daarna gingen 

we los op ‘Gruwelijk Eng’: het swingde de 

pan uit!  

De foto’s kunt u al vinden in deze 

nieuwsbrief.   

En nu voor iedereen een heerlijk weekje 

bijkomen van de indrukken van de eerste 

periode. We wensen ouder(s) en kinderen 

fijne dagen toe (het wordt prachtig weer!) 

en we zien elkaar weer op maandag 23 

oktober!   

Namens het team, 

Judith Smetsers 

 

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer: 
 
-foto’s van de Naamfeestdag 
-oproep overblijfrestaurant 
-onze stagiaires stellen zich voor 
-carnaval en halloween 
-en nog veel meer! 



Even voorstellen… 

Mijn naam is Iris Lippold, ik ben 
21 jaar en drie jaar geleden ben 
ik vanuit Drenthe naar Nijme-
gen verhuisd om hier te gaan 
studeren. Zoals bijna elke stu-
dent houd ik van ontspanning 
en gezelligheid na een drukke 
dag opschool of stage. Ik vul 
mijn tijd dan meestal in met 
sporten of urenlang kletsen 
met vriendinnen. Daarnaast 
geniet ik erg van mijn werk bij 
cafetaria Samsam in Nijmegen.    

Genoeg over mij, want dit jaar 
loop ik mijn LIO-stage op de Re-
genboog in groep 7/8. Dit houdt in 
dat ik uiteindelijk drie dagen les ga 
geven aan deze groep en deels de 
groep zal overnemen. Ik heb hier 
erg veel zin in en vind de school en 
de klas superleuk. Ik hoop op een 
leerzaam en gezellig jaar hier op 
de Regenboog.  
 

Mijn naam is Ivo Westerweele en 
sinds eind februari 2017 loop ik 
stage in groep 3-4. 25 jaar geleden 
ben ik geboren in Oostburg, dat is 

een klein dorpje in de provincie 
Zeeland. Tegenwoordig woon 
ik in Nijmegen. In deze mooie 
stad ben ik bijna 9 jaar geleden 
komen wonen. Dit voor mijn 
studie Sportkunde die ik in 2014 
heb afgerond. Ik ben op het 
moment bezig met de afstu-
deerfase van de Pabo. Naast 
het lesgeven in de klas geef ik 
voetbaltraining bij Union. He-
laas mag ik door een kniebles-
sure niet meer zelf voetballen. 
In mijn vrije tijd probeer ik nu 
veel te wielrennen. Ik wil als 
meester bereiken dat de kin-
deren met net zoveel plezier 
naar school gaan als dat ze 
naar bijvoorbeeld de voetbal- 
of korfbaltrainingen gaan. Mijn 
eerste maanden vond ik ontzet-
tend leuk en leerzaam. Ik ver-
wacht dan ook dat ik hier nog 
een hele fijne tijd zal hebben, 
waarin we allemaal heel veel 
zullen leren. 

 

Op maandag 2 november is ons eerste overblijfres-

taurant van dit schooljaar. De Sprinkhanen koken 

een lekkere gezonde maaltijd en we eten al het lekkers gezamenlijk 

op in ons restaurant. Kinderen die deze dag overblijven, eten gezel-

lig mee.  

We zoeken voor 2 november nog 1 ouder die het leuk vindt om deze 

ochtend mee te helpen met het koken. Loopt u even bij Judith bin-

nen als u wilt helpen? 

 

Overheerlijk overblijven! 

Stagiaires   
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Heks Esther en heks Annelies namen 

ons mee in een spannend verhaal en 

betoverden ons daarna tot standbeel-

den. 

Gelukkig was er ook een spreuk om 

alle kinderen weer in beweging te krij-

gen en kon iedereen starten met de 

workshops.  

   

 

  

Start op het plein met de 
vlag en ons Regenboog-

lied 



 

Naamfeestdag 
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Monsters maken! 

Mini-monstertjes van 

appel en banaan. 

Spannende tekeningen 

met wasco 



 

 

 

Naamfeestdag  
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Trots op ons 
werk! 

Als afsluiting dansen we 

met z’n allen op 

‘Gruwelijk Eng’ van Kin-

deren voor Kinderen 



Op 26 oktober is de eerste Thee & Tentoonstelling.  

Komt u allemaal kijken naar al het moois dat de afgelopen 

weken is gemaakt in de groepen? Iedereen is welkom (ook 

familie, buren en vrienden) vanaf 17.30u.  

Na de T&T volgt de uitgebreide informatie voor nieuwe ou-

ders van 18.45-19.45u. 

Fijn als u onze flyer onder de aandacht wilt brengen bij mensen in uw omgeving.  

Ik sta ze graag te woord  op deze avond. 

Thee & Tentoonstelling 
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Carnaval 

 

 

 

 

Het duurt nog best even maar bij De Dwarsliggers zijn alle voorbe-
reidingen al in volle gang! 
 
Ook aankomend carnavalsseizoen gaan zij weer met een Jeugd-
raad van Elf op pad. Zij zijn daarom op zoek naar een aantal nieuwe 
leden.  
 
Hoe leuk is het als tijdens het traditionele scholenbezoek van iede-
re school uit Malden enkele meisjes en jongens in de jeugdraad zit-
ten? 
 
De Dwarsliggers  zijn daarom op zoek naar jongens en meiden uit groep 7 en 8.  
 
Heeft uw kind interesse? Vul dan de aanmeldingsbrief zo snel mogelijk in (in de bijlage) !  
 
Het is leuk om van elke school zoveel mogelijk aanmeldingen te krijgen, zodat er een 
mooie mix van alle scholen is.  
  

Op 3 november wordt er voor alle kinderen in Malden een Halloweenfeest door de Dwarsliggers 
georganiseerd. De nieuwe jeugdprins(es), pages en jeugdraad worden dan gepresenteerd. Dit 
gaat een super leuke avond worden! Meer informatie hierover volgt.  



Kindermonitor 0-12 jaar 

In de vorige nieuwsbrief kreeg u de uitnodiging om mee te werken  aan de kindermoni-
tor. De Kindermonitor is een onderzoek dat om de 4 jaar uitgevoerd wordt voor de ge-
meente waarin uw kind woont.  

Misschien heeft u geen tijd gevonden om de vragenlijst in te vullen? Het kan nog 

steeds!  

Klik op www.kindermonitoropschool.nl, dan komt u direct bij de vragenlijst. Het invul-

len van de vragenlijst duurt circa 25 minuten. 

 

Altijd handig om de vakanties al te 
kunnen  plannen!  

In de bijlage vindt u het definitieve 
vakantierooster zoals vastgesteld 
binnen deze regio voor volgend 
schooljaar.  
 

 

 

Vakantierooster 2018-2019 

Opknapbeurt Schoolplein 
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Tijdens de algemene ouderavond op 3 oktober j.l. vertelde de Oudervereniging dat er nog een 
mooi geldbedrag in de kas zit. Dit geld is bedoeld voor de kinderen. En wij zijn daar natuurlijk 
heel blij mee! 

Het afgelopen jaar hebben wij hierdoor een nieuwe muziekinstallatie kunnen kopen. Gisteren 
tijdens de Naamfeestdag heeft deze weer dienst bewezen.  

Het bedrag dat nu nog staat willen we graag inzetten voor een opknapbeurt van het school-
plein. Ook Stichting Condor levert hierin een behoorlijke bijdrage. 

 

Tijdens de ouderavond hebben al diverse ouders aangegeven mee te willen denken over een 
plan en straks ook mee te willen helpen met de uitvoering.  

 

Was u niet aanwezig op de ouderavond maar wilt u toch graag een bijdrage leveren, meldt dit 
dan bij Judith. Er wordt na de herfstvakantie een moment geprikt voor een eerste oriëntatie. 

http://www.kindermonitoropschool.nl
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Staking 5 oktober 

Een groot deel van de leerkrachten 
ging op 5 oktober naar Den Haag!  

Ze hebben zich hard gemaakt voor 
een eerlijker salaris en minder werk-
druk. 

Dank voor de steun die wij hiervoor 
van  ouders hebben mogen ontvan-
gen!  

 
Basisschool de 

Regenboog 

Veldssingel 4 
6581 TC Malden 

Telefoon: 024 358 1163 

Email:info@regenboogmalden.nl 

 
 
BETROKKEN LEREN GEEFT 

ZIN ! 

Welkom op de Regenboog: 

Na de herfstvakantie start  Lonna 
 

bij ons  in de Vuurvliegen. Zij is verhuisd naar Malden.  
 

We wensen Lonna veel succes en plezier op de Regenboog! 
 

www.regenboogmalden.nl 

Coördinator 

Schoolfotograaf 

gezocht ! 

Tijdens de klassenraden is aangegeven dat we 

dit schooljaar op zoek gaan naar een nieuwe 

schoolfotograaf.  

Inmiddels hebben we via verschillende ouders 

goede suggesties gekregen voor een alternatief.  

De foto’s worden pas in het voorjaar gemaakt 

dus er is nog even tijd om een keuze te maken.  

Wel zoeken we nog een ouder die dit samen 

met ons wil bekijken en die vervolgens ook  op 

de dag zelf de boel coördineert . De rest wordt 

door de fotograaf geregeld. 

 

Heeft u interesse? Loop dan even binnen bij 

Judith.  

 


