
 
 

 
 
 
 

Nieuwsbrief Basisschool De Regenboog 
 
Nieuws vanuit de directie en het team 
 
 
Alweer een jaar voorbij… 
 
Hier op school wordt druk geruimd na een geslaagde 
kerstviering. Een viering waarbij we met elkaar “het mooiste 
geschenk” hebben uitgebeeld en verteld. Het waren 
prachtige tableaus vivants. Een filmpje hiervan staat in het 
foto-album op de site.  
 
Het verhaal laat zien hoe belangrijk het is om er voor elkaar 
te zijn; hoe je oog kunt hebben voor de ander. En zoals we 
ook met elkaar gezongen hebben: jouw lege handen zijn het mooiste geschenk. 
 
Laten we er ook in het nieuwe jaar voor elkaar zijn…de kinderen samen, samen in de klas, 
samen als school, samen  met ouders, samen als team en samen met anderen om ons heen.  
 
Wij wensen u een hele fijne vakantie, feestelijke dagen en alle moois voor 2019! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kalender 
 
Week 52+1  Kerstvakantie 
 
Week 2 
7/1  School start weer 
 Deze week luizenkammen 
10/1 Nieuwjaarsborrel! 20-23u 
 
Week 3 
14/1 Overblijfrestaurant Vlinders 
 
Week 5 
29/1 Studiedag: alle kinderen VRIJ  
 

Basisschool De Regenboog 
Veldsingel 4, 6581 TC Malden 
(024)3581163 
info@regenboogmalden.nl            
www.regenboogmalden.nl 
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Nieuwjaarsborrel ! 
De oudervereniging nodigt alle ouders uit voor een 
nieuwjaarsborrel op donderdagavond 10 januari vanaf 
20u bij de manege (VCM). Het eerste drankje en de hapjes 
zijn op kosten van de OV.  
Leuk als u er ook bij bent! 
 
Nieuwe opzet nieuwsbrief 
Dit is de laatste nieuwsbrief ‘oude stijl’. Met ingang van het nieuwe jaar zal er een 
wekelijkse uitgave komen. Dit voorstel kwam vanuit de OV naar een voorbeeld van 
verschillende andere scholen. De opzet is gelijk aan deze met hierin algemeen 
nieuws, nieuws vanuit de groepen en vanuit externen. Doel is dat u nog maar 
wekelijks één mail ontvangt (op maandag) met hierin alle informatie die u als 
ouder(s) nodig heeft. We starten dit als pilot en zullen dit rond april met de 
oudervereniging en het team evalueren. 
 
Vacature voor 1 dag 
Omdat Iris Lippold een nieuwe uitdaging aangaat in het mooie Drenthe ontstond er 
vacatureruimte. Deze wordt vanaf 7 januari ingevuld door Willem Teunissen. Willem 
kent de school nog vanuit een vroegere stage (alweer 8 jaar geleden) en is naast 
invaller op verschillende scholen ook werkzaam als verpleger binnen het ziekenhuis. 
Willem werkt op dinsdagochtend in verschillende groepen vanuit de 
werkdrukregeling. In de middag staat hij in groep 8. 
Willem heeft veel zin om aan de slag te gaan op de Regenboog! 
 
Goede voornemens 
We willen u vragen om weer alert te zijn op onze schooltijden. 
Tot 8.15u zijn leerkrachten bezig met het voorbereiden van de dag. 
Wilt u uw kind dus niet vóór die tijd naar de groep brengen?  
U kunt even wachten voor de school.  
 
Daarnaast zijn er helaas ook nog regelmatig leerlingen te laat binnen. Dit is 
vervelend voor uw kind(eren) zelf, maar ook voor de groep omdat zij al gestart 
zijn.  
 
Fijn als iedereen hier aan denkt! 
    
   

 

 

https://www.loesje.nl/wp-content/uploads/2013/11/schrijf-1003_13.pdf


 
 
 

 

 
Noodoproep! 
 
Zoals eerder aangegeven in de nieuwsbrief, kampt KION met een 
bezettingsprobleem waardoor de kwaliteit van de tso in het gedrang 
komt.  
Concreet betekent dit dat we in januari de binnenactiviteit niet meer 
aan kunnen bieden. Ook worden op sommige dagen groepen gecombineerd tijdens 
het eten. Op die manier zorgen we wel voor voldoende toezicht buiten. 
 
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een oplossing.  
Maar mocht u zelf in staat zijn om een dag mee te helpen of iemand kennen in uw 
omgeving, laat dit dan aan ons weten! 
 
 
   
 
 
  



 
 
 
 

Nieuws uit de groepen 
 
 

Vlinders 
Wat een spannende weken! 
Sinterklaas was echt Zelf in onze groep en we hebben hem alles laten zien wat wij kunnen: we hebben 
voor hem gedanst, gezongen, onze bouwwerken laten zien en Engels gesproken. 
 
Bij de Vlinders is het dierenthema met Sinterklaas afgesloten door een ware "dierenartsenpraktijk" in 
onze groep te bouwen! 
 
In zowel onze groep als in de Libellen ontstonden veel vragen over dieren. 
Er is een dierenarts op bezoek geweest die onze vragen beantwoord heeft (zie de foto’s bij het stukje 
van de Libellen)! 
We hebben veel gerijmd en gezongen de afgelopen Sint- en Kerstperiode. 
In de timmerhoek hebben we kerstbomen getimmerd en in tijdens onze drama-lessen hebben we 
geleerd hoe we "standbeelden" kunnen worden. Deze tableau-vivants hebben we tijdens de kerstviering 
aan elkaar gepresenteerd. 
 
Er zijn weer wat nieuwe vriendjes bij ons in de groep aan het wennen, na de kerstvakantie beginnen zij 
ECHT. 
 
Welkom, Semme, Sophie en Sophie! 
 

 

 
  

  



 
 
 

Libellen                 
 
Nieuwsbrief december Libellen 
Maandag 17 december hebben we het 
geluk gehad dat we een echte dierenarts 
in de klas mochten ontvangen. Dierenarts 
Peter van Dierenartsenpraktijk van 
Groesbeek en omstreken had ons al 
gewaarschuwd dat bij een noodgeval de 
afspraak helaas niet door zou gaan, maar 
alle dieren rondom Groesbeek bleven 
gelukkig gezond maandagmiddag. 
Hierdoor kon Peter wel bijna een uur lang 
in onze klas allemaal vragen van de 
kinderen beantwoorden. Naast Peter 
hadden we ook nog de Vlinders op bezoek. 
Zij hebben namelijk ook het thema ‘dieren’ in de klas en daarom was het voor hen ook erg leuk 
om een echte dierenarts te zien en vragen aan hem te stellen.  
In de weken voordat Peter langskwam zijn we bezig geweest over wat we allemaal te weten 
wilden komen over dieren. Ook hebben de kinderen bedacht hoe ze dit te weten zouden 
kunnen komen. Al snel werd er bedacht om filmpjes te kijken, boeken te lezen of dingen op te 
zoeken op internet.  Maar ook ontstond het plan om een dierenarts uit te nodigen en hem/haar 
onze vragen te stellen. Vorige week hebben we als klas een aantal vragen opgesteld die we 
zeker aan de dierenarts wilden stellen. Zo hoopten we antwoord te krijgen op de vraag ‘wat het 
eerste dier was’ en ‘hoe dieren bewegen’.  

Op heel vragen hebben we antwoord 
gekregen. Zo weten nu dat er eencellige 
dieren bestaan en dat we die bacteriën 
noemen (sommige kinderen wisten dit 
al). En we weten nu dat ook dieren 
kanker kunnen krijgen en we weten 
zelfs wat kanker eigenlijk is. Verder 
weten we dat alleen vrouwtjes eitjes 
hebben en dat mannen verder 
ontwikkelde vrouwen zijn. Ook hebben 
we de dierenarts laten zien dat we heel 
goed boze katten kunnen nadoen en dat 
we erg goed kunnen blaffen als honden. 
De volgende dag hebben we allemaal 
een tekening gemaakt om de dierenarts 
te bedanken voor zijn bezoek.  

 

 

  



 
 
 

Krekels 
 
Op woensdag 22 november hebben de kinderen bij techniek in twee groepen gewerkt: 
stopmotion met  groep 5 en groep 4 was watermeters, windmolens en thermometers aan het 
maken. We hebben ze op het kinderpodium gepresenteerd. 
 

 
 
 

Donderdag kwam, Simon, de vader van Levi met een echte politieauto en in uniform op school. 
We hebben in de auto mogen kijken en al zijn attributen mogen bewonderen. 
Het was enorm interessant. 
 

Anne heeft afscheid genomen van onze 
groep. 
Bedankt voor de fijne tijd met ons. 
 
 
Daarna hebben we bij techniek voor de 
kerst pop-up kaarten gemaakt. Er 
kwamen hele mooie resultaten uit. 
      
 

               
 
 
 
 
 
 
 

Fijne kerstdagen en een gezond 2019!! 
Annelies, Femke en Karin 
 

  

 

 



 
 
 

Vuurvliegen  

 

Escape room in de Vuurvliegen 
Om 8:30 kwamen wij op school.Toen we nog niet naar 
binnen mochten, gingen we eerst paar liedjes zingen. 
Iedereen was nieuwsgierig. We wilden zien hoe de klas 
versierd was.Toen mochten we naar binnen en wij zagen dat 
het een Escape Room was. Iedereen vond het super leuk! 
Er was een tent, daar stond 3 koffers, putty en nog een paar 
spellen in. 
En er hingen ook allemaal sleutels. Toen iedereen alles had gezien gingen we opdrachten doen. 

Je kreeg te horen in welk groepje je zat. Daarmee moest je 
puzzelen en vragen beantwoorden op de computer over 
Sinterklaas, zoals: Wie klopte zachtjes op de deur?  
Als je klaar was moest je het eindantwoord invullen. Als je 
dat had gedaan moest je naar de juf, daar kreeg je de 
puzzelstroken om achter de code van de koffer te komen. 
In de koffer zat speculaas en geld voor de surprise. 
Iedereen heeft 3 euro gekregen.  
We hebben een uur en 3 kwartier aan de escaperoom 
gewerkt. Het was een super ochtend!  Dana  
 

 
Hulphond in de klas 
Donderdag 6 december presenteerde Vera haar studie over de hulphond. Ze had een echte 
hulphond meegenomen en Miriam. Miriam zat door een spierziekte in een rolstoel en daardoor 
kwam ze in aanmerking voor een hulphond.  
Vera was naar een open dag van de stichting Hulphond geweest en daar had ze Miriam 
ontmoet. Miriam had daar aangeboden naar school te komen bij het presenteren.  
De moeder van Vera had haar en haar hond Dora opgehaald en meegenomen naar school.  
Miriam vond de presentatie van Vera heel mooi. Daarna vertelde 
ze zelf iets over haar hond en over zichzelf. 
Soms wilde Dora door de klas lopen. Gelukkig luisterde ze heel 
goed. Dora kende ook trucjes. 
Bijvoorbeeld het pakken van de portemonnee. Ze kon zelfs de jas 
bij Miriam aan- en uitdoen.  
Vera mocht een muntje laten vallen, Dora pakte het op en stopte 
het terug in de portemonnee. 
Het was een goede, interessante presentatie.  
Jules en Femme 
 

  
 

 



 
 
 

Sprinkhanen 
 
Kerstviering 
Woensdag hebben we deeg gemaakt. Donderdag was de kerstviering en toen hebben we 
broodjes en kaasbrood gemaakt van het deeg. Ook aten we fruitsalade waar alle kinderen een 
stuk fruit voor hadden mee genomen. Er werden ook gevulde eieren gemaakt. Het was een 
gezellige en lekkere lunch. 
’s Middags gingen we met de hele school tableau vivant doen, van het verhaal  ‘Het mooiste 
geschenk’. 
In de avond gingen we met de hele school voor de ouders zingen bij het vuurtje buiten. Toen 
alle liedjes gezongen waren zijn alle kinderen naar hun eigen klas gegaan en de ouders naar de 
gang. Daar mochten de ouders glühwein drinken. De kinderen gingen avond eten in de klas. 
Iedereen had lekkere dingen mee. Om half acht ging iedereen naar huis. 
 
Pret inn Jump 
Op vrijdag zijn we samen met groep6/7 naar Pret inn Jump geweest. We gingen er met een 
speciale bus naar toe. Toen we er waren kregen de kinderen die ze nog niet hadden 
jumpsokken. 
We hebben 1 uur gesprongen.  Daarna kregen we een krentenbol en wat te drinken. Toen 
iedereen het op had, gingen we weer met de bus naar school. Op de terugweg gingen we zingen 
in de bus. 

  
 
Terug op school hebben we heel veel opgeruimd en toen begon de kerstvakantie 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 

Nieuws van externen 

 
NIEUW NIEUW NIEUW! 

 
Rots & Water training EN Rots & Water JUNIOR in Malden!  
 
Gun je je kind dat hij/zij  steviger in zijn/haar schoenen staat? Meer weerbaar is, zichzelf en de ander 
beter begrijpt, een positiever zelfbeeld krijgt, grenzen voelt en grenzen durft aan te geven? 
Dit alles, in een training waarbij er ook even tijd is om te delen, zodat je gezien en gehoord wordt. 
Leren, spelen en plezier hebben tegelijk? 
Wanneer het antwoord JA is, dan is de Rots en Water training iets voor je kind! 
 
Rots en water is een training gericht op het welbevinden van het kind.  
De kinderen leren in een groepje hun zelfvertrouwen te vergroten, (faal)angst te verminderen en met 
verschillende emoties om te gaan. Spelenderwijs in je kracht komen staan! 
Vanuit een veilige setting en in verbinding met elkaar groeien kinderen van binnenuit en leren ze 
zichzelf beter kennen. Daar ga ik ze bij helpen! 
 
Wanneer je je lekker in je vel (je huisje) voelt, ben je overal thuis! 
Dat wens ik voor ieder kind! 
 
NIEUW: Rots & Water JUNIOR! Voor kinderen uit groep  3 en 4, IEDERE les, samen met jou als ouder! 
Deze training is in de pilot een PARELTJE gebleken. Magisch wat er gebeurd wanneer je als ouder 
samen met je kind deze training volgt.        
 

Rots & Water JUNOR Rots & Water  

Wie: ALLE kinderen uit groep 3 & 4  
(SAMEN met jou als ouder) 

Wie: ALLE kinderen uit groep 5 t/m 8. 

Wanneer: Start 23 januari 2019 Wanneer: Start 23 januari 2019 

Dag: woensdag Dag: woensdag 

Tijd: 16.30 – 17.30 uur Tijd: 15.15 – 16.15 uur 

Hoe vaak: 8 lessen Hoe vaak: 8 lessen 

Kosten: €197,- Kosten: €167,- 

Locatie: Speelzaal van Basisschool de Tovercirkel Locatie: Speelzaal van Basisschool de Tovercirkel 

 
Hopelijk tot ziens! Je kunt mij vinden en benaderen op deze manieren: 
www.praktijkdegeluksboom.nl / anke@praktijkdegeluksboom.nl / 06 11 461 410   
Voel je welkom!      Stralende groeten, Anke Jansen-Engelaar 
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