
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Basisschool De Regenboog 
 
 
Nieuws vanuit de directie en het team 
 
De eerste weken van het schooljaar zijn alweer voorbij  
gevlogen. De groepen zijn goed gestart. Het is leuk om te  
zien hoe iedereen weer z’n plekje vindt. 
 
Tijdens de klassenraden heeft u als ouder(s) kunnen horen  
hoe we dit jaar met elkaar aan de slag gaan. Mocht u er niet 
bij geweest zijn, lees dan wel graag de notulen hiervan. 
 
Wij als team hebben tijdens de  studiemiddag gekeken 
naar de invulling van ons onderwijs: wat zijn onze speer- 
punten voor komend jaar? Één van onze belangrijkste  
punten is het intregreren van ICT in onze lessen. Deze  
week zijn de groepen 4 t/m 8 (weer) gaan werken met de  
verwerkingssoftware van Gynzy voor rekenen. Een adaptief  
programma met directe feedback. Ze doen dit op onze  
nieuwe chromebooks.   
 
Op de algemene ouderavond op 1 oktober zullen wij een  
toelichting geven op onze plannen voor dit jaar. 
 
En wat leuk om de artikelen te lezen over ons overblijfrestaurant, een good practise om trots 
op te zijn! De eerste heb ik u al toegestuurd. De tweede vindt u digitaal op deze pagina:  
https://www.jonglereneten.nl/inspiratie/overheerlijk-overblijven  
 

Nieuw meubilair 
 
U heeft vast de leuke nieuwe witte stoeltjes wel gezien in de lokalen van de Vlinders en de 
Libellen. Ze zijn lekker licht voor de leerlingen en makkelijk stapelbaar.  
Het oude meubilair is naar “Goods 4 Africa” gegaan en verscheept naar Afrika waar onze 
tafeltjes en stoeltjes nog een mooi tweede leven krijgen. 
 
Met het herinrichten van de groepen hebben we voor de rest van de kinderen wel voldoende  
stoelen, maar het blijkt een lastige klus om iedereen ook op een passende stoel te krijgen.  
Er worden daarom nog een aantal nieuwe stoelen aangeschaft voor de groepen 3 t/m 8 zodat 
iedere leerling een fijne en passende zitplek heeft.  
 
 
 

Kalender 
 
Week 38  
22/9 Burendag Lierdal 11.00-15.00u 
 
Week 39 
25/9 Excursie Krekels   13.30-14.30u
  
Week 40 
1/10 Algemene Ouderavond 20-22u 
 
Week 41 
8-11/9 Feestweek: 40 jaar Regenboog! 
11/9 Continurooster tot 14u 
 
Week 42 
15-21/9 Herfstvakantie 
 
Week 43 
24/9 Excursie Sprinkhanen 10.00-11.00u 

 
Week 44 
1/11 Thee & Tentoonstelling v.a. 17.30u 
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Tevredenheidsonderzoek ouders 
  
In maart 2018 hebben wij u gevraagd om ons tevredenheidsonderzoek in te vullen.  
42 van de 73 gezinnen hebben hier gehoor aan gegeven. Wij hebben net voor de zomer de 
terugkoppeling gekregen vanuit ‘Scholen voor Succes’.  
 

 Ouders Regenboog Gemiddelde alle ouders Ndl 
Algehele tevredenheid 7.79 7.54 
Persoonlijke ontw lln 8.4 7.3 
Contact met school 8.3 7.4 
Kennisontwikkeling 8.2 7.3 
Leerkracht 7.9 7.6 
Partnerschap 7.8 7.1 
Contact met lkr 7.8 7.7 
Veiligheid 6.8 6.4 

 
We zijn heel tevreden met de waarderingen die we als school gekregen hebben. In het kort wat 
we als school meenemen vanuit de gegeven feedback: 

 We behouden graag de grote tevredenheid van ouders. Een groot gedeelte heeft 
betrekking op makkelijk bereikbaar zijn (laag drempelig), goede communicatie en 
betrokkenheid van ons bij leerlingen en de groep. Items die wij als school ook heel 
belangrijk vinden.  

 De ontevredenheid heeft betrekking op een aantal items die wij als school ook als 
actiepunten hebben:  

o Hygiëne, netheid, inrichting en sfeer van het gebouw. Het huidige gebouw is 40 
jaar oud en vraagt om onderhoud. Er is gestart met het buitenschilderwerk, 
hierna volgt de binnenzijde van het gebouw. We zullen op dat moment ook 
investeren in meer dichte kasten e.d. wat meer rust brengt in de school.  

o Toezicht en dan met name tijdens het overblijven. Er zijn al verschillende 
interventies uitgezet die helpen om het overblijven prettiger en veiliger te laten 
verlopen voor iedereen. Maandag starten we met een ‘overblijfraad’ die bestaat 
uit leerlingen om zo samen met de kinderen het overblijven gezellig te houden.  

o Optreden pestgedrag en omgang leerlingen op het plein. Dit heeft waarschijnlijk 
betrekking op de TSO. Tegelijkertijd is het goed om met het team ook te kijken 
naar ons freinetprotocol en met elkaar te bespreken of aanscherpen nodig is.  

o Communicatie over de aanpak binnen een groep. We hebben rondom één groep 
gerichte feedback gekregen en dit wordt nu sneller teruggekoppeld naar ouders.  

 

Parkeerbeleid rondom de school 
Een dringend verzoek ter bevordering van de veiligheid: wilt u uw auto NIET 
dubbel parkeren voor de school? Er is voldoende plek op de grote parkeerplaats 
naast de school en op de parallelweg vlak voor de school. Dank u wel!  
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Kangoeroeklas 
 
Zoals u ook heeft kunnen lezen in de jaargids, is de opzet van de Kangoeroeklas dit schooljaar 
gewijzigd. Het belangrijkste verschil is dat een groot deel van wat er in de kangoeroeklas werd 
gedaan, nu in school zelf plaatsvindt. Op die manier wordt het aanbod aan begaafde leerlingen 
nog meer een integraal deel van de school en blijft de continuïteit in begeleiding gewaarborgd. 
 
Vorige week hebben de leerlingen een start gemaakt in hun nieuwe klappers. Zij vullen zelf hun 
portfolio waarbij een deel van de verwerking gepland is voor alle leerlingen en een deel 
gekoppeld is aan eigen interesses en leervragen. Marloes de Jong is de specialist die ons als 
school begeleidt bij deze nieuwe opzet.  
 
Er blijven 3 periodes van 6 weken in een schooljaar waarin er een aanbod is rondom een 
specifiek thema zoals ‘ontwerp je eigen restaurant’ of bijvoorbeeld ‘de evolutie’.  
Het is voor ons als school ook een nieuwe werkwijze. Wij geven dit als team samen met Marloes 
steeds verder vorm.  

 
40 jaar Regenboog!  
 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de 
feestweek van 8 t/m 11 oktober.  
 
De feestweek zal bestaan uit verschillende feestelijke 
activiteiten voor en door de leerlingen. En omdat je als je 
jarig bent trakteert, worden de buurt en u als ouders hier 
natuurlijk ook bij betrokken!  
 
Om vast te noteren in uw agenda: u bent donderdag 11 oktober van harte welkom bij de 
gezamenlijke afsluiting van onze feestweek tussen 12 en 13u op het plein voor de school.  
 
 

Burendag Lierdal Malden-Zuid 
 
Op zaterdag 22 september doen wij mee met de burendag. Deze wordt gehouden van 11 tot 
15u in de boomgaard bij VMC (Lierseweg 4). Een aantal kinderen uit de groepen 4 t/m 7 
demonstreren deze middag hoe je een insectenhotel kunt bouwen. Het uiteindelijke hotel zal 
een mooi plekje krijgen in de boomgaard. 
Verder kun je meedoen met een speurtocht, spelletjes doen, wat lekkers eten en drinken of 
gewoon lekker rondkijken in de nieuwe boomgaard.  
 

Wij zoeken nog ouders die willen helpen deze middag!  
Kunt u helpen? App dan even naar Judith (0614103035). Ik ben i.i.g. vanuit school aanwezig. 
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Opening speeltuin Veldlijster 
 
Wat zijn we blij met de nieuwe speeltuin achter onze school. De leerlingen spelen dagelijks met 
alle nieuwe attributen! 
 
Het was jammer dat juist de dinsdag voor de officiële opening de mail vertraging opliep, 
waardoor de uitnodiging niet door iedereeen meer op tijd gelezen kon worden. Desondanks 
was er voldoende animo vanuit de Regenboog die middag.  
 
Ook de leerlingen uit de kindergemeenteraad waren aanwezig om nu officieel te bewonderen 
wat er van hun plannen gerealiseerd is.  

 
Nieuwe ambtsketen voor de burgemeester 
Alle scholen van de gemeente Heumen zijn gevraagd een bijdrage te leveren aan de nieuwe 
ambtsketen voor de burgemeester. In één van de schakels van de nieuwe ambtsketen wordt de 
verbondenheid met de vier dorpen zichtbaar gemaakt door het verwerken van kiezelstenen uit 
ieder dorp. 

De opdracht is dan ook om mooie steentjes voor te verzamelen die door een kunstenares 
verwerkt worden in de nieuwe keten. Uit de ingezamelde steentjes wordt een keuze gemaakt 
welke steentjes hiervoor bruikbaar zijn.  

Vorige week maandag is de burgemeester samen met de kunstenares bij ons op school geweest. 
De burgemeester heeft ons verteld wat een ambtsketen is en waarom en wanneer zij die draagt. 
De kunstenares heeft ons uitgelegd wat haar plan is.  

In de hal staat nu een kistje waarin de steentjes verzameld kunnen worden.  

Inspectiebezoek 

In de laatste nieuwsbrief voor de zomer heeft u al een terugkoppeling gekregen van het 
inspectiebezoek. Inmiddels is het gehele verslag ook te lezen op de website van Condor: 
https://www.spocondor.nl/bestanden/761/Inspectierapport-juli-2018.pdf.pdf.  

Wij kunnen als school meer dan tevreden zijn! De inspectie was  erg positief over wat ze 
gezien hebben op onze school. We zijn dan ook verschillende keren gewaardeerd met een 
GOED en daar zijn we erg trots op!  

Ook het bestuur heeft zijn waardering richting de Regenboog uitgesproken! 
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Nieuws uit de groepen 
 
 

Vlinders 
 
Vorige week donderdag, op 13 september,  gingen de Vlinders op excursie naar de Heemtuin. 
Het was een mooie, voor sommige kinderen een lange wandeling.  
In de heemtuin leerden we veel over het bewegen van dieren.  
bijvoorbeeld over een kikker, een eekhoorn en een 
egel. De kinderen mochten zelf de bewegingen 
nadoen.  
 
Er waren grote kunstenmakers bij. Aan het eind 
hebben we de mensen van de Heemtuin bedankt en 
voor ze geklapt.  
 
Deze donderdag hebben we nog eens nagepraat 
hierover en aan elkaar de bewegingen nog eens laten 
zien. Ook hebben een paar kinderen er mooie 
tekeningen van gemaakt.  
In de klas staat nu een mooi kartonnen huis. De kinderen hebben dit tijdens techniek gemaakt 
van de grote doos waarin de chromebooks zijn geleverd. Er wordt gezellig in gespeeld en het is 
natuurlijk ook een goede verstopplek.  
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
Libellen 
 
We hebben een goed start gemaakt in ons nieuwe lokaal. Was het in het begin nog een beetje 
kaal, inmiddels hebben wij bijna alles wat wij nodig hebben.  Heel fijn dat het digibord in de 
klas staat; niet alleen voor rekenen en taal, maar de kinderen kunnen ook tijdens hoekenwerk 
hun creativiteit erop loslaten.  
 

                  
 
Er wordt  veel gebruik gemaakt van de motoriekhoek, een van de toppers die wordt gekozen 
tijdens hoekenwerk. 
 
Inmiddels hebben de kinderen van groep 3 al veel klanken/letters geleerd en kunnen zij ook 
allerlei woorden met deze letters maken. De kinderen van groep 2 hebben de letters K en L al 
gehad. Ze hebben veel woorden gevonden waar deze letters in voorkomen.  
 
Een aantal kinderen begint zelf al een verhaal te schrijven.  Er komen ook mooie creatieve 
verhalen naar voren. Iedere week lezen wij 3 verhalen voor. 
 
Nog een paar aandachtspunten: 
Bij binnenkomst mogen de kinderen een boekje lezen in de kring of aan een 
kleurplaat/krabbelschriftje aan de tafel werken. Wilt u er op letten dat jongere broertjes of 
zusjes ook niet in de hoeken of met materiaal gaan spelen? Dit is voor de kinderen van groep 
2/3 dan weer net een moment om dit ook te gaan doen.  
Op vrijdag moeten de kinderen van groep 3 gymkleding meenemen.  
 
Wij zijn nog op zoek naar een ouder die ons kan helpen in de drukhoek; graag op de 
donderdag. Dan zijn alle verhalen klaar. U kunt zich aanmelden bij Ivo of Carla. 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Krekels 
 
De krekels zijn met W.O. bezig met verschijnselen die wij nu in de natuur zien. Bladeren, vruchten en 
paddenstoelen zijn de items wat we onderzocht en ontdekt hadden.  
 
Vanuit ons lokaal hebben wij prachtig uitzicht op de moestuin. In deze 
moestuin stond een mooie appelboom. Hier groeiden mooie en lekkere appels 
aan. Er hingen zoveel appels aan de boom dat juf Karin en Simone (moeder 
van Frans) het idee hadden om er appelmoes van te maken. Na flink wat 
appels geschild, gepureerd en gekookt te hebben, was het eindresultaat klaar. 
De krekels hebben gesmuld van heerlijke zelfgemaakte appelmoes, mmm!   
 
De kinderen zijn tijdens de W.O. lessen met tijdschriften aan de 
slag geweest en hebben hier mooie afbeeldingen gevonden. 
Wij hebben gekeken naar bij welke categorie deze afbeelding 
hoort. De afbeeldingen hangen in de klas op het prikbord.   
 
Als klas hebben wij gezamenlijk vragen bedacht waar wij nog 
graag antwoord op willen hebben. In groepjes zijn de kinderen 
op zoek gegaan naar antwoorden. Sommigen hebben het 
antwoord op het internet gevonden en anderen doken in onze 
mediatheek. Gelukkig hebben we al onze vragen kunnen 
beantwoorden en hebben hier een ‘wist je dat muur’ van gemaakt.   
 
Met deze kennis gaan wij dinsdag 25 september een bezoek 
brengen aan de Heemtuin. Alle krekels gaan samen met de oma 
van Fleur en opa van Vere en Annelies er naar toe.   
Om alle tijd in de Heemtuin te kunnen benutten, willen we om 
13:05u vertrekken.  
 
In de afgelopen weken zijn er ook mooie creaties gemaakt.  
De kinderen hebben een wascotekening gemaakt over iets wat ze hadden meegemaakt in de 
zomervakantie. Met wasco hebben ze de achtergrond gemaakt. Daarnaast hebben ze op tekenpapier 
mensen, glijbanen, strandballen etc. gemaakt en deze op de wascotekening geplakt.  
 
Een paar weken geleden hebben wij aan jullie gevraagd om eierdozen, rollen keukenpapier en meer 
waardeloos materiaal mee te nemen en hiervan hebben ze fantasiedieren gemaakt. 
Kortom we zijn heerlijk actief bezig. 



 
 
 
 
Wij gaan bijna ons 40 jarig bestaan vieren, wij 
hebben er zin in! 
 
Groetjes, 
 
De Krekels 
 

 
 
 
 

Vuurvliegen & 
Sprinkhanen 
 
De afgelopen weken hebben we gewerkt aan de canon van Nederland. Er zijn groepjes gemaakt 
van vier kinderen, waarbij in elk groepje zowel kinderen van de Vuurvliegen als van de 
Sprinkhanen zaten. Elk groepje kreeg een onderwerp zoals: De Stijl, Willem Drees, De 
Crisisjaren, De Watersnoodramp en nog meer.  

De groepjes hebben laten zien goed te kunnen samenwerken. Na twee weken hebben de 
leerlingen aan elkaar gepresenteerd. Omdat we met teveel zijn om in 1 lokaal te passen heeft 
elk groepje zich opgesplitst in tweetallen, op die manier zijn alle onderwerpen  in beide lokalen 
aan bod gekomen. 

Wij (Christel, Esther en Jacky) zijn onder de indruk van hoe goed de meeste kinderen al kunnen 
samenwerken, soms met een beetje sturing maar vaak is zelfs dat niet nodig. 

Elk groepje heeft een (toets)vraag bedacht over hun onderwerp, we zijn benieuwd hoe goed de 
vragen beantwoord gaan worden. 

 

 



 
 
 

  
 
 

 
Nieuws van externen 
 
TSO nieuws 
 
Hallo allemaal mijn naam is Debby Kersten, en vanaf dit schooljaar ben ik de TSO coördinator 
van de Regenboog.  
 
Wie ben ik dan in het kort….  
Sinds 2001 werkzaam in de kinderopvang. Waar ik begon op de Bso en daarna Kdv, ben ik nu 
werkzaam op de Peutergroep en Bso en nu dus ook de Tso. Verder ben ik moeder van 2 
kinderen en woon ik in Groesbeek. Mijn werkdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag. Deze 
dagen zal ik dan ook tussen 12.00u en 13.00u aanwezig zijn op de Regenboog om de Tso 
krachten te ondersteunen. 
 
Samen met de Tso krachten en Judith ben ik druk bezig om nog meer structuur tijdens de Tso te 
brengen, het belangrijkste uitgangspunt hierbij zijn de kinderen. Zij moeten zich veilig voelen 
en even kunnen ontladen tijden het Tso uurtje. We beseffen dat teveel regels onduidelijkheid 
schept bij de kinderen, dus gaan we samen met de kinderen 5 regels opgestellen, die 
binnenkort in de klassen gehangen zullen worden en besproken worden met de kinderen. 
Belangrijk is dat we op 1 lijn zitten met de leerkrachten. De regels zullen dan ook op school 
doorgetrokken worden. 
 



 
 
 
Om dit alles goed te laten verlopen, hebben we echter wel genoeg Tso krachten nodig. Gelukkig 
hebben we nu een bezetting van 4 per dag, maar wellicht met uitzicht op ander werk, zullen er 
op korte termijn krachten ook minder flexibel kunnen zijn. Daarom zijn we op zoek naar 
enthousiaste ouders, opa's, oma’s etc. die het leuk vinden om ons team te komen versterken.  
 
Lijkt het u wat, kijk dan even op de site van Kion naar de vacature. Of neem contact op met mij. 
 
Ook voor vragen of opmerkingen ben ik te bereiken op: 
tsoregenboog@kion.nl 
0643992494 
 
Ook hebben we een TSO hoekje bij de entree van school, hier liggen lijsten, waar u uw kind kunt 
afmelden of incidenteel kunt aanmelden. 
 
Overblijven doen we met elkaar! 
 
Vriendelijke groet  Debby Kersten 

 
 
Energiecircus Heumen denk mee, praat mee, doe mee!  
 
Het klimaat verandert en dit vraagt onze gezamenlijke inzet. Wij nodigen alle  inwoners uit om 
mee te denken over een duurzame toekomst, speciaal over duurzame energie. We komen in 
september en oktober met een rondreizend energiecircus naar alle  dorpen van onze gemeente. 
Komt u ook? 
 
Op naar een klimaat-neutrale gemeente 
Op vier avonden kunt u meepraten over de toekomst van onze gemeente. Hoe groot is onze 
Heumense energieopgave? Wat moeten we doen in en aan onze huizen en andere gebouwen 
om klimaatneutraal te worden?  Waar is plek voor windmolens en zonnevelden en waar niet 
volgens u? Meld u aan en praat mee over grootschalige energieopwekking binnen onze 
gemeente! De uitkomsten van deze vier avonden gebruiken wij voor het maken van een 
ruimtelijke visie rond duurzame energie. Ook maken we een zogenaamde kansenkaart. Daarop 
kan iedereen straks zien waar een initiatief kans maakt en waar niet.  
 
Het energiecircus komt naar u toe  
De organisatie ‘Burgers geven energie’ stelt haar splinternieuwe circustent en 3D-energietafel 
beschikbaar voor de avonden. We reizen door de hele gemeente met de circustent. Uiteraard 
mag u ook in een ander dorp aansluiten als een datum u beter uitkomt. Inloop met koffie en 
thee is vanaf 19.15 uur. Het programma start om 19.30 uur. Uiterlijk 22.00 uur sluiten we af. 
·        Dinsdag 25 september in Malden: bij voetbalclub Juliana, Broekkant 39 
·        Maandag 1 oktober in Nederasselt: aan het Gildeplein 
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·        Maandag 22 oktober in Overasselt: aan de Beatrixstraat 
·        Maandag 29 oktober in Heumen: achter het Verenigingsgebouw De Terp, Dorpstraat 21 
  
Geef u nu op! 
Vanwege de beschikbare ruimte, is aanmelden verplicht. Wilt u zeker zijn van een plaats in de 
circustent? Stuur dan een mail met uw naam, aantal personen en de locatie waar u aansluit, 
naar milieu@heumen.nl. 
  
Inloopmogelijkheid overdag 
Op de dagen dat er een avondprogramma is, staat er een informatiestand in de tent. U kunt 
deze middagen tussen 15.30 tot 17.30 uur langskomen voor informatie over de regelingen 
vanuit de gemeente Heumen om uw eigen woning of bedrijf te verduurzamen. Denk hierbij aan 
het zonnepanelenproject en de duurzaamheidsleningen. U bent van harte welkom! 
 
Digitaal op de hoogte via deze link:  
 https://www.heumen.nl/inwoners/nieuwsberichten_42557/item/energiecircus-heumen-
denk-mee-praat-mee-doe-mee_32881.html 
 Via bovenstaande link vindt u actuele informatie m.b.t. het rondreizend energiecircus. Binnenkort vindt u hier ook 
een mogelijkheid om digitaal mee te kijken naar de concept kansenkaarten van ons buitengebied voor duurzame 
energie. Wie niet in de gelegenheid is naar de bijeenkomsten in de kernen te komen kan straks via onze website 
ook zijn of haar visie en mening geven. Houdt hiervoor onze website in de gaten. 

 

 
Bibliotheek Malden 
 
Weet jij hoe je aan je achternaam komt? Ben je geïnteresseerd in fossielen? Hoe wordt 
een hond een politiehond of vind je het leuk om te filosoferen over de vraag of dieren 
kunnen denken? 
 
De bieb organiseert dit schooljaar verschillende kindercolleges voor leergierige kinderen in de 
verschillende vestigingen. Met interessante gasten die over nóg interessantere onderwerpen 
komen praten. Na afloop krijgen de kinderen een spreekbeurtpakketje mee. En dat allemaal 
helemaal gratis! 
 

De eerste staat gepland op maandag 24 september. 
 

 
ACHTERNAMEN, 
WAAROM HEET JE 
ZOALS JE HEET? 8+ 
door Eef van Hout,  
historisch onderzoeker 
 
Heet je net zoals je vader of moeder  
of misschien wel anders? Wie heeft 
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die naam ooit verzonnen? Hoe zou je 
heten als je in een ander land geboren 
was? En mag je je naam zomaar 
veranderen? Daarover gaat Eef van 
Hout het allemaal hebben tijdens het 
kindercollege over achternamen 
 
Tijd 16.00 - 17.00 uur 
Locatie Bibliotheek Malden 
Prijs gratis 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


