
 
 

 
 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

De voorbereidingen voor een spetterende 
carnavalsviering zijn gestart! De hele school is al 
uitbundig versierd door een aantal ouders waarvoor 
dank. 
 
Eerdere jaren was er ook een wedstrijd voor de 
leukste schoolnaam, maar die was dit jaar snel 
gekozen... De naam wordt morgen samen met de 
leerlingen onthuld.  
 
Donderdagmiddag wordt er een playbackshow 
gehouden. De winnende act mag vrijdag overdag 
optreden voor Prins Siem, zijn pages en iedereen die 
hierbij hoort. ’s Avonds zijn zij ook welkom om op te 
treden tijdens het Snotneuzenbal in Clubhuis de Stoof.  
 
Hierbij zijn overigens alle kinderen welkom vanaf 
19u! 
 
Voor straks wensen wij iedereen vast een hele fijne 
vakantie! 
 
 
Ouderraadpleging 
Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd: dit kan nog tot het einde van de 
week. De houten brievenbus staat recht tegenover de ingang naast de vitrinekast. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Er liggen nog gevonden voorwerpen uitgestald op een tafel in de hal. Kijkt u deze week 
nog even of iets bij ligt van uw kind(eren)? In de vakantie gaat alles weg. 
  

Kalender febr/maart 2019 
 
Week 9 
26/2 Oudergesprekken 
28/2 Carnavalsmiddag voor 1 t/m 3 
1/3 Carnaval voor 3 t/m 8  
 Continurooster tot 14u 
 
Week 10 
4-8/3 Voorjaarsvakantie 
 
Week 11 
Deze week luizenkammen in alle groepen 
12/3 Klassenraad Krekels 
14/3 Klassenraad Libellen 
15/3 Stakingsdag: school is dicht 
16/3 Tuinwerkdag: wees welkom! 
 
Week 12 
21/3 Thee & Tentoonstelling  

17.30-18.45u 

Jarigen 25 febr t/m 11 mrt 
 
26 februari: Hanna (9jaar) 
6 maart: Mara (7 jaar) 
10 maart: Linde (7 jaar) 
11 maart: Daan (8 jaar) 
 
 
 
 
Geplande vervanging 
26-2 Jacky -> Willem (werkdruk en vaste 
inval tijdens de middag) 
11-3 Esther werkt i.p.v. Marieke 
 



 
 
 
 
Staking 15 maart 
 
Het onderwijs krijgt na 
elke verkiezing gemiddeld 
600 miljoen euro minder 
dan de politieke partijen 
vooraf beloofden in hun 
campagnes. Dat 
berekende promovendus 
Wimar Bolhuis. Het goede 
nieuws is: actievoeren 
helpt (bron website AOB). 
 
Wij werken met veel plezier op de Regenboog!  
Toch gaan wij staken op vrijdag 15 maart. Dit omdat wij vinden dat de problemen in het 
onderwijs niet de aanpak krijgen die zo hard nodig is. Er is een groot tekort ontstaan 
aan bevoegde leerkrachten. Daarnaast wordt de werkdruk voor de leerkrachten die wel 
voor de klas staan steeds groter.  Naar onze mening is dit niet op te lossen door 
onbevoegden voor de klas te zetten of met ideeën te komen als veel grotere klassen met 
1 leerkracht en een assistent. Dergelijke ‘oplossingen’ zullen het niveau van het 
onderwijs zeker aantasten.  
Een aantal van ons gaan vrijdag 15 maart naar Den Haag, anderen geven deze dag een 
andere invulling maar allemaal met het doel om,  hopelijk samen met veel collega's uit 
alle vormen van onderwijs, een boodschap te geven aan de regering.  
Wij hopen op die manier er aan bij te dragen dat jullie kinderen het onderwijs krijgen 
waar ze recht op hebben, nu en in de toekomst. 
 
 
Tuinwerkdag 
We hopen op een grote opkomst op zaterdag 16 maart. We starten rond 10u.  
(Voelt wel een beetje dubbel zo’n werkzaterdag met het team na een stakingsdag rondom o.a. 
werkdruk…) 

Later aansluiten is uiteraard altijd mogelijk, elk 
hulpuurtje is meegenomen. 
Fijn als we met elkaar de boel weer netjes kunnen 
maken voor de lente en de T&T.  
 
We duimen voor mooi weer!  
Wij zorgen als school voor wat drinken en wat lekkers 
voor iedereen. 
  

 

 



 
 
 
 
Even voorstellen  
 
U vraagt zich vast af: “Wie is deze meneer?”                                       
 
Ik ben Joris en loop hier op donderdagen stage voor mijn 
minor Leidinggeven in het Onderwijs. Ik zit in mijn derde 
jaar van de pabo van de HAN. Deze minor is deel van mijn 
opleiding om mij te kunnen verbreden en verdiepen op 
andere aspecten van het onderwijs. Op dinsdagen krijg ik 
heel de dag les en gastcolleges op de hogeschool. Op mijn 
stagedagen loop ik met de directeur mee om te zien wat 
er allemaal op haar pad komt als leidinggevende.  
Naast mijn opleiding ben ik drummer in een jazzcombo 
waarmee ik elke week repeteer, ben ik lid van een 
studentenvereniging en loop ik minstens drie keer in de 
week hard.  
 
Waar ik vooral naar ga kijken gedurende deze minor is hoe de communicatie verloopt 
tussen verschillende partijen en hoe er beslissingen tot stand komen. Werken met 
mensen en problemen oplossing spreekt mij erg aan als toekomstige leerkracht. Daarbij 
ben ik ook heel benieuwd wat ouders vinden en denken van de school en het team. 
Spreek mij ook aan als u vragen naar mij toe heeft en ik geef u altijd antwoord! 
 
 
 

  



 
 
 

Vanuit de groepen 
 
Vlinders 
Tijdens een kringgesprek bij de Vlinders ontstond 
een discussie.. 
Is het oudste kind in een gezin ook altijd het grote 
kind in de klas? 
Zijn jongsten ook kleiner? 
We hebben elkaar op papier omgetrokken, 
gemeten en vergeleken en ontdekten samen dat 
dit dus niet altijd hetzelfde is. 
Zo ontstond het thema "familie" bij ons in de groep en hangt aan de lettertak dus een F 
deze week! 

 
Beste ouders van groep 1-2,  
Ik ben Eva Reitsma, ik ben 21 jaar en woon in Wijchen. Ik zit in 
mijn afstudeerjaar van de HAN Pabo in Nijmegen. Ik kom mijn 
LIO-stage in groep 1/2 van de Regenboog lopen! Ik ben er 
voorlopig op de maandag en vanaf april/ mei ben ik er drie dagen 
in de week; maandag, dinsdag en woensdag, tot aan de 
zomervakantie. Ik heb er heel erg veel zin in en hoop de ouders 
van de kinderen in de klas snel te leren kennen! Kom gerust langs 
om kennis te maken! 
Groetjes Eva! 
 
 

 
Libellen 
Sinds vorige week hebben wij een nieuw meisje in onze klas. We hebben een hele leuke 
eerste week gehad en Matilda is heel goed opgevangen door alle klasgenoten. Aan het 
eind van de week was eigenlijk niet meer te merken dat Matilda nieuw was op school. 
Helaas nemen we deze week ook afscheid van Caitlin. Na een half jaar vol leerzame 
momenten, maakt Caitlin de overstap naar groep 8 waar ze samen met Jacky nieuwe 
stappen gaat zetten. Haar stage bij ons in de groep heeft ze afgerond met een mooie 8. 
Vorige week zijn we gestart met het voorbereiden op carnaval. Met de hele groep 
hebben we gedoken in de zee, op het nummer ‘duiken in de zee’ van de Gebroeders Ko. 
Ook andere carnavalskrakers zijn aan bod gekomen. ‘Duiken in de zee’ gaan we 
donderdagmiddag aan de andere groepen laten zien en de 
bolderkar die we vanaf morgen gaan versieren zal vrijdag, in 
de optocht door de wijk, te zien zijn. 
 

 

 



 
 
 
 
Krekels 
We hebben het project bollen en knollen afgerond. 
Volgende week tijdens de optocht versieren we onze 
kar nog in het thema “bollen en knollen” en dan 
starten we na de carnavalsvakantie weer met een 
nieuw thema. 
 
De vetbolletjes die we gemaakt hebben hangen in 
onze schooltuin. Kom gerust kijken. 
 

 
Vuurvliegen & Sprinkhanen 
 
Onderzoekend leren over ‘automatische handelingen’ 
De afgelopen twee weken stond in het kader van het project onderzoekend leren het 
bewust worden van automatische handelingen centraal. We hebben spelletjes gedaan 
waarbij je een beloning kreeg als je snel handelde, maar straf als je het verkeerd deed (denk 
aan Halli Galli). We hebben een experiment gedaan met zitten of springen, met het 
benoemen van kleuren als er een andere kleur geschreven stond (bv groen), met klappen of 
juist  niet ( als je 1 keer het belletje hoort klap je , hoor je direct daarna nog een keer het 
belletje dan klap je niet). Hierbij is ook gekeken naar wat beter werkt, een beloning of straf 
voorkomen? Ook hebben we met elkaar de werking van het neurale netwerk nagebootst. 
We hebben gekeken naar wat we zelf automatisch doen en we zijn aan het proberen één 
automatisch handeling te veranderen. Daarnaast worden er (huis)dieren geobserveerd, 
welke automatische handelingen zie je bij je huisdier? 
Deze week gaan we de volgende stap zetten,  elk groepje gaat vragen stellen die (min of 
meer) met automatische handelingen te maken hebben. We gaan  een onderscheid maken 
tussen opzoekvragen en onderzoeksvragen. Per groepje wordt een onderzoeksvraag 
uitgekozen en woensdag komen er wetenschappers van de Radbouduniversiteit om ons te 
helpen een onderzoeksplan te maken. 
We hopen jullie op de Thee & Tentoonstelling meer te kunnen laten horen en zien! 
 
De groepen 6/7 en 8 hebben nog geen bolderkar voor de optocht.  
Wie kan ons hieraan helpen?  
 
Dinsdag 12 maart gaan wij weer naar het Junior-Technovium. Deze keer gaan we ’s 
middags. Wij willen om 12.45 uur van school wegfietsten, om 14.45 uur fietsten wij weer 
terug naar school.   
We zoeken  2 ouders die met mee kunnen fietsen. Ouders die willen en kunnen  
meefietsen (heen en/of terug) kunnen zich opgeven door een mail te sturen naar 
jacky@regenboogmalden.nl     
  

mailto:jacky@regenboogmalden.nl


 
 
 

 
Informatie vanuit externen 

 

Sociaal Kultureel Jeugdwerk (SKJ) 

Kent u SKJ al? 
Houdt uw kind van avontuur, van slapen in een tent of blokhut en van spellen spelen in 
het bos? Geef uw kind dan op voor de activiteiten van SKJ! Sociaal Kultureel Jeugdwerk 
(SKJ) is een vrijwilligersorganisatie uit Nijmegen die al ruim 35 jaar activiteiten 
organiseert voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In de zomervakantie organiseren wij 
een vijftal kampweken.  

Zomerkampen 
SKJ onderscheidt zich van andere kinderkampen door de betaalbaarheid en het open 
karakter. Onze kampen staan bekend om de spectaculaire thema’s met toneel, het 
gevarieerde programma en het gezellige tentenkamp waar wij ons 6 dagen lang in een 
andere wereld bevinden. Uw kind zal SKJ-zomerkamp niet snel vergeten! 

Vanaf 29 maart kunt u uw kind inschrijven aan de hand van ons digitale 
inschrijfformulier. Meer informatie over ons en de inschrijfprocedure kunt u vinden 
op www.skj.nl 

De data van de zomerkampen 2019 zijn als volgt:  
Week 1: zondag 14 juli t/m vrijdag 19 juli 
Week 2: zondag 21 juli t/m vrijdag 26 juli 
Week 3: zondag 28 juli t/m vrijdag 2 augustus 
Week 4: zondag 4 augustus t/m vrijdag 9 augustus 
Minikamp: zondag 11 augustus t/m dinsdag 13 augustus 

Is dit echt iets voor uw kind? Schrijf hem/haar dan vanaf 29 maart in! 

  

http://www.skj.nl/


 
 
 
 

Bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie 

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan 
maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of 
de bibliotheek of de kosten te betalen voor een uitstapje. Daarom heeft de gemeente 
Heumen een speciale regeling die de kosten van maatschappelijke participatie vergoedt. 

Voorwaarden 
Deze regeling is voor elke inwoner van de gemeente Heumen die een laag inkomen 
heeft, dus niet alleen voor inwoners die een uitkering ontvangen. U heeft een laag 
inkomen als uw inkomen niet hoger is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. 

Aanvragen 
U kunt een participatieregeling aanvragen via het aanvraagformulier 
participatievoorzieningen (pdf, 91 kB). Heeft u een eigen klantmanager Sociale zaken, 
dan kunt u het formulier bij hem of haar opvragen. Als u het aanvraagformulier heeft 
ingevuld en ondertekend, kunt u het opsturen naar:  
 
Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden 

Of afgeven bij: afdeling Sociale Zaken 

Vergeet niet om kopieën van de gevraagde papieren bij te voegen. U kunt uw aanvraag 
bij de gemeente indienen tot en met 31 december van het jaar waarin u de regeling 
aanvraagt. Vraag bij twijfel altijd bij Sociale Zaken na of u recht heeft op de 
participatieregeling. 

Contact 

Voor meer informatie over deze inkomensregeling kunt u tijdens openingstijden contact 
opnemen met de afdeling Sociale Zaken via telefoonnummer: 14 024 of u  kunt mailen 
naar: soza@heumen.nl  
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