
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Basisschool De Regenboog 
 
Nieuws vanuit de directie en het team 
 
We hebben afgelopen vrijdag een goede studiedag 
gehad met onze collega’s van de andere freinetscholen.  
Het is erg waardevol om ervaringen en kennis uit te 
wisselen met elkaar. En we hebben hiermee weer volop 
ideeën opgedaan voor ons eigen onderwijs.  
 
Natuurlijk staan we de komende weken stil bij de 
vieringen van Sinterklaas en Kerst.  
Een leuke, sfeervolle en mooie periode! 
 
 
Vanuit de oudervereniging: save the date ! 
 

Lang, lang geleden, in de tijd dat sommigen van ons zelf 
als leerling op de Regenboog zaten, hielden onze ouders 
jaarlijks een ouderborrel. Een moment om elkaar te 
ontmoeten, te leren kennen en bij te praten. Een 
moment om echt de tijd te nemen voor elkaar, zonder kinderen die aan jassen en armen 
trekken. 
Wij vinden het als oudervereniging een leuk idee om in het jaar dat we de 40e 
verjaardag van onze school vieren, deze traditie weer nieuw leven in te blazen. We 
nodigen jullie daarom uit om alvast donderdagavond 10 januari in je agenda vast te 
leggen. De definitieve uitnodiging met de exacte tijden en locatie volgt snel, voor nu 
hopen we dat jullie allemaal kunnen en samen met ons het glas willen heffen op onze 
mooie school! 
 
Administratie & Ziek melden 
Alweer een aantal weken geleden heeft u een ouderkaart meegekregen om te controleren en 
een verzoek om aan te geven waar u wel/geen toestemming voor geeft. We hebben er van elke 
groep al veel retour gekregen, maar we zijn nog niet compleet. Wilt u deze zo snel mogelijk 
meegeven met uw kind? Dank u wel alvast.  
Verder is de bereikbaarheid van school nog niet altijd naar behoren. Stuurt u daarom een 
mailtje naar de betreffende leerkracht als uw kind ziek is? Deze wordt altijd even gecheckt als 
een leerling om 8.30u niet aanwezig is.  

  

Kalender 
 
 
Week 48 
27/11 Surpriseavond 19.00-21.00u 
 
Week 49 
5/12 Sinterklaas op school! 
6/12 Inloop tot 10u 
 
Week 51 
20/12 Continurooster tot 14u 
20/12 18:00-19:30u Kerstviering 1-8 
21/12 Alle kinderen om 12u VRIJ 
 
Week 52 
Kerstvakantie 
 
Week 1 
Kerstvakantie 
 
Week 2 
10/1 Nieuwjaarsborrel ouders (avond) 
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Even voorstellen 
 
Er zijn dit schooljaar weer verschillende nieuwe stagiaires gestart bij ons op school. Zij stellen 
zich graag aan u voor. 
 
Caitlin bij de Libellen 

Mijn naam is Caitlin Orth, ik ben 19 jaar. Dit is mijn eerste jaar als pabo 
student op de HAN in Nijmegen. Ik loop stage bij de Libellen op 
maandag en dinsdag. Ik heb gekozen voor de Pabo omdat ik graag 
kinderen nieuwe dingen wil leren en het me leuk leek om met kinderen 
te werken. Ik weet zeker dat ik hier een leuke, leerzame en boeiende 
tijd tegemoet ga. 
  

 
Femke bij de Krekels 
Mijn naam is Femke Kruisbergen en ik zit in het laatste jaar van de Pabo 
deeltijdopleiding aan de HAN in Nijmegen. Ik zal tot aan de 
voorjaarsvakantie op maandag en dinsdag stage lopen bij groep 4-5 De 
Krekels. Ik kijk ernaar uit om in deze uitdagende leeromgeving les te gaan 
geven en daarbij de leerlingen, de ouders en de school te leren kennen en 
er samen een mooie tijd van te maken!  
 
Deborah (Vlinders) en Karlijn (Sprinkhanen) stellen zich in de volgende 
nieuwsbrief aan u voor. 
 

 
‘Oortjes’ bij de Chromebooks 
Alle leerlingen van groep 4 t/m 8 hebben een eigen set oortjes 
gekregen vanuit school. Zo kunnen zij bijvoorbeeld, zonder anderen 
te storen, luisteren naar instructies, een verhaal voorgelezen krijgen 
of een filmpje bekijken bij een studie.  
 
De kinderen krijgen één setje van school.  
 
 

 
Foto’s feestweek & Jubileumuitgave 
De foto’s van de feestweek staan inmiddels op de website.  
Mocht u nog een extra exemplaar willen van ons mooie jubileumboekje dan kan dat. 
Deze is te koop voor €3,95.  
   

 



 
 
 

 

 
Thee & Tentoonstelling 1 november 
 
Leuk dat u er weer was!  
 
Na de T&T was er nog een algemene kennismaking met 
geïnteresseerde nieuwe ouders. Dit keer hebben we dit samen 
gedaan met een ouder en een aantal enthousiaste leerlingen. Dit is erg goed bevallen 
en herhalen we zeker tijdens de T&T in maart.  
 
Nieuwe Jeugdprins & Pages – Carnaval 2019! 
 
Wat ontzettend leuk dat dit jaar Siem (gr8) is bekroond tot 
jeugdprins samen met Femme en Eva (beiden groep 7) als zijn 
pages. Zij hebben een goede start gehad tijdens het 
griezelfeest van de Dwarsliggertjes op 9 november. Wij 
verheugen ons nu al op een knallend carnavalsfeest in maart! 
 
    
Overblijven: oproep aan ouders! 
 
Zoals u weet werken we er hard aan dat het overblijven voor 
elk kind een moment van ontspanning is. In de groep wordt in 
rust gegeten en daarna gaan alle kinderen even naar buiten 
toe. Vanaf half 1 kunnen kinderen ervoor kiezen om buiten te 
blijven of om mee te doen met de binnenactiviteit. 
 
Tijdens de ouderavond van 1 oktober en in samenspraak met het team en de MR 
wordt gekeken naar de mogelijkheid en wens voor een continurooster. Mocht hier 
animo voor zijn dan kost dit uiteraard tijd om hiernaar over te stappen. 
 
Op dit moment kampt KION met een bezettingsprobleem. Het blijft lastig om 
vrijwilligers te vinden voor een kort moment tijdens de middagpauze.  
 
Dus bij deze een herhaalde oproep: zijn er ouders die iets kunnen betekenen voor 
ons tussen 12 en 13u? U hoeft niet elke week beschikbaar te zijn. Wellicht is er een 
groepje te vormen dat kan rouleren. U krijgt hier een vrijwilligersvergoeding voor. 
Mocht u interesse hebben, loop dan even bij mij binnen. Ik breng u dan in contact 
met Debby voor de verdere afstemming. 
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Nieuws uit de groepen 
 
 

Vlinders 
 

De vlinders hebben de uitslag van de expositie “#stop met 
plastic” binnen en onze groep heeft helaas niet gewonnen (De 
Nutsschool is de gelukkige).  
We hebben ontzettend veel lol beleefd aan het maken ervan, 
dat zeker! We merken dat het bij veel kinderen wel degelijk 
een vorm van bewustwording heeft opgeleverd, dus we gaan 
gestaag door met goed zorgen voor ons milieu!  
We hebben die week de letter /p/ aan de tak gehad, die werd opgevolgd door de 
letter N, van NERVEN die we in bladeren vonden.  

 
Annemijn vertelde maandag dat zij naar de dierentuin was 
geweest en dat leverde veel verhalen en vragen over dieren 
en dierentuinen op! Daarnaast had Ayla een stekel van een 
stekelvarken mee, dus we zijn samen meteen gaan kijken op 
het digibord hoe dat gekke dier eruit ziet.  
 
De letter /d/ hangt dus nu aan de lettertak en alle kinderen 
mogen 1 (knuffel-) dier meebrengen die op school mag blijven 
de komende tijd.  
 
We hebben samen een dierentuin gebouwd en zelf een huis 
voor alle dieren die het koud hebben. 

In de dierentuin is volgens de kinderen ook een heuse kassa nodig, want je moet 
eerst een kaartje kopen en worden plattegronden gemaakt,omdat je anders niet 
weet waar welke dieren zijn! Op de gang wordt ook dagelijks het dierentuin- 
restaurant geopend, waarvoor menu kaarten worden gestempeld en in de danshoek 
dansen we de dieren na op dieren muziek . We hebben dieren-woorden gestempeld 
en beesten gekleid en geschilderd die we  een eigen "dierentuin" hebben 
gegeven.  Reken- en Taalonderwijs genoeg dus! 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
Libellen                 
 
De Libellen hebben het dansvirus helemaal te pakken. De voetjes gaan met grote regelmaat 
van de vloer en de armen bewegen dan fanatiek mee. Het startte allemaal met danspasjes 
op ‘head, shoulders, knees and toes’. De kinderen gingen hier fanatiek in mee en kozen 
vanaf toen ook talrijk voor de danshoek in hoekentijd. Groot of klein, jongen of meisje, 
groep 2 of 3, het maakt allemaal niet uit, iedereen wil en gaat massaal de danshoek in. 

   
 
Een varia aan soorten muziek zorgt er voor dat iedereen helemaal zijn of haar gang kan 
gaan. De één gaat los op ‘de kabouterdans’ en een ander showt zijn/haar dansmoves op ‘the 
final countdown’.  
 
Naast het dansen op de vrije momenten, wordt er ook regelmatig met de hele klas gedanst. 
Zo wordt er gedanst als zogenaamde ‘energizer’, maar ook bij ‘motoriek’ zijn de hits vaak 
door de box te horen. Er wordt dan gedanst als ‘stopdans’, waarbij de kinderen volop aan 
het dansen of bewegen zijn en wanneer de muziek stopt, moeten ze onmiddellijk stilstaan. 
Dit kan zorgen voor hele leuke en gekke poses.  
 
De laatste weken hebben we ‘Just Dance’ ontdekt. Vooral ‘waka waka’ (de kinderen noemen 
dit het voetballied) van Shakira zorgt voor veel beweging. De heupen gaan van links naar 
rechts, de armen maken mooie golfbewegingen en de voeten worden de lucht in gegooid.  
Bij de Libellen zorgen we zo dansend voor ontzettend veel plezier in de klas! 
  

  
 

 



 
 
 

 
Krekels 
 

Woensdag 31 oktober kwamen drie heksen 
bij ons op visite om het Halloween feest met 
ons te vieren. Wij werden verrast met 
spannende heksenverhalen, heksengedicht 
en daarna mochten we in groepjes aan een 
Halloween opdracht werken. Wij hebben 
pompoensoep gemaakt, spookjes 
geknutseld, pompoenen uitgehold en nog 
een keer naar enge verhalen geluisterd.  Tot 
slot mochten we een mooie spin knutselen.  
We hebben een drakenlied geleerd en alle kinderen zijn een eigen draak aan het 
tekenen.  
De resultaten hangen in onze gang. 
 

 
 

Met ons w.o. onderwerp ‘het 
weer’ zijn we nu in twee- of 
drietallen onze 
onderzoekvragen aan het 
oplossen. Deze worden 
volgende week aan de klas 
gepresenteerd. We hebben zelf 
weerberichten gemaakt en deze 
hangen achter op het prikbord.  
 

 
 

Marion heeft afgelopen vrijdag nieuwe boeken gehaald 
voor onze groep. 
Anne gaat per  1 december naar de Carolusschool in 
Groesbeek. Hier gaat ze haar afstudeerstage lopen. We 
bedanken Anne voor de fijne afgelopen periode waarin 
ze ons super geholpen heeft. 
 

Groetjes De Krekels 
  



 
 
 

Vuurvliegen  

 

Techniek met bomen 
Als groep 7 naar het Technovium is, gaat groep 6 
met techniek op school aan de slag. Het sloot dit 
keer aan op het W.O.-thema ‘tijd, maten en meten’, 
met als vraag: Hoe kunnen we de hoogte van een 

boom meten? In tweetallen 
werd de hoogte van de bomen op de 
speelplaats eerst naar eigen inzicht 
‘gemeten’ en geschat. Daarna kwam het 
het precieze werkje, het maken van de 
boomhoogtemeter: zagen, meten, en in 
elkaar zetten. Vervolgens het meten van 
de bomen. 
Dat de hoogste boom op ons plein de 
populier achter het podium is konden 
we zo zien, maar dat deze zo’n 30 meter 
hoog is hadden we echt niet verwacht.  
 
 

Drukken en breien 
Op dinsdagmiddag staat bij de Vuurvliegen en Sprinkhanen expressie op het rooster. 
De afgelopen weken hebben we groepsdoorbroken gewerkt. Er kon gekozen worden 
uit een druktechniek of breien. Bij Esther zijn de kinderen enthousiast aan het breien 
geslagen, bij Christel kon er gekozen worden uit het maken van een diepdruk d.m.v. 

etsen in pvc of een hoogdruk in linoleum. De eerste 
werkstukken zijn afgelopen week van de pers gerold.  

 

  

 

 

 

 



 
 
 

Sprinkhanen 
 

Onesie dag Sprinkhanen 
 

 Woensdag 14 november  
 

Was het onesie en knuffeldag. Alle kinderen kwamen in onesies. Ze namen ook knuffels mee. 
Eerst hadden ze gym. Tijdens gym hadden we het moerasspel gedaan. Het moerasspel houdt in 
dat alle kinderen aan de overkant moeten komen zonder de grond te raken. Iedere groep had 2 
hoepels om in de lege ruimtes te gooien. De achterste moest dan de hoepels weer meenemen. 
Dat was heel erg leuk. Daarna gingen ze voetje van de vloer doen. We moesten 20 seconden op 
de grond lopen. Als  de 20 seconden voorbij waren, konden we 10 seconden op een toestel 
uitrusten. Als er minder dan 5 mensen over waren, mochten de tikkers kattenwacht houden. 
Toen we klaar waren trok iedereen zijn pyjama of onesie aan. 
Jammer genoeg had Jacky geen pyjama of onesie mee. 
Op school werd iedereen afgeleid door de knuffels. Maar de lessen gingen gewoon door. Wij 
noemen de opvallendste  onesies: Vleermuis onesie, Rosalie, Chewbaca, Andreas en 
Charmender, Milan.  Er waren ook twee kinderen zonder onesie aan, Clemens en Lucas. Zij 
hadden wel knuffels mee. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schrijvers: Clemens Boogaarts en Rosalie Boeke.   
Fotografie: Jacky Schipper. 

  

 



 
 
 
 

Nieuws van externen 
 
Uitnodiging: bezoek Agora  Groesbeek 
Om ouders ook kennis te laten maken met deze nieuwe vorm van onderwijs 
organiseren wij een algemene ouderavond, op 28 november van 19.00 tot 20.30 
uur op basisschool de Sieppe te Groesbeek. Ook ouders en kinderen van Agora 
zullen aanwezig zijn om vragen van de belangstellenden te beantwoorden.  
Daarnaast zal er op 12 december van 13 .00 tot 14.30 uur een meedraaimiddag 
voor geïnteresseerde leerlingen zijn, een zogenaamde challenge middag. Zij 
kunnen dan meedraaien op onze 10-15 Agora school in Groesbeek. 
  
U vindt de flyer in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


