
 
 

 
 
 
 

Regenboog nieuws 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een fijne 
voorjaarsvakantie! Goed om alle kinderen weer te zien 
vandaag en om weer samen aan de slag te gaan. 
 
Heeft u de krant gelezen afgelopen zaterdag? We 
waren erg trots op het mooie artikel over onze 
moestuin en het koken in de klassen!  
 
Deze week worden weer nieuwe thema’s opgestart in 
de groepen en in de bovenbouw worden de 
voorbereidingen getroffen voor het kamp van 
volgende week.  
 
Met het team zijn we o.a. druk bezig met het 
vormgeven van de formatie. We besteden hier ook de 
studiemiddag aan op 13 mei.  
 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 14 mei komt de schoolfotograaf op school. De fotograaf is de hele dag op 
school zodat er alle ruimte is om van alle leerlingen en groepen een foto te maken. Er 
wordt in de planning rekening gehouden met kinderen die deze dag naar de 
Kangoeroeklas gaan. Om 1515u kunnen nog foto’s gemaakt worden samen met 
broertjes en/of zusjes. Indien u hier interesse in heeft, dan graag vanaf 1510u aanwezig 
zijn op school.  

 
Tussenschoolse Opvang  
Helaas is er opnieuw sprake van een bezettingsprobleem bij KION. Hierdoor hebben we 
wederom een tekort aan overblijfkrachten op verschillende dagen. Om de lunchpauze 
voor alle overblijfkinderen goed te laten verlopen hebben we besloten om een deel zelf 
over te nemen. Eva zal op de maandag meedraaien en Caitlin op dinsdagen. Zij lopen al 
een aantal maanden stage bij ons op school en kennen de kinderen hierdoor ook goed. 
Op vrijdag draait al langere tijd steeds een teamlid mee. We zijn blij dat we het op deze 
manier op kunnen lossen.    
 
 
  

Kalender mei 2019 
 
Week 19 
Deze week luizenkammen 
 
Week 20 
13/5 Studiemiddag, alle lln om 12u VRIJ  
14/5 Schoolfotograaf 
15-17/5 Kamp groep 6-7-8 
 
Week 21 
20/5 Vergadering oudervereniging 
22/5 Vergadering MR 
 
Week 22 
30-31/5 Hemelvaart, alle lln VRIJ 
 

Jarigen 6 t/m 13 mei 
 
7 mei: Siem (12 jaar) 
11 mei: JulesvG (10 jaar), Tristan (10 jaar) 
en Simon (12 jaar) 
12 mei: Leona (5 jaar) 
 
5 april: Djessmay (7 jaar) 
8 a 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
7/5: Willem -> Annelies (werkdrukregeling) 
 



 
 
 
 
Samenwerking KION kinderopvang en BSO 
KION heeft besloten om straks met twee kinderopvanggroepen te starten in de nieuwe 
Vuurvogel. De planning is dat dit in augustus 2020 gereed zal zijn. Dit heeft ook 
gevolgen voor de locatie van Drakensteijn (kinderopvang) en de BSO bij onze school. Op 
dit moment zijn we in gesprek om de verschillende mogelijkheden te verkennen.  
De verwachting is dat er sowieso een BSO-locatie behouden blijft bij de school. Het is 
onduidelijk of er daarnaast ook een mogelijkheid zal zijn voor kinderopvang en/of een 
peutergroep. We houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 

Schoolvoetbal 
We hebben vanuit de Regenboog met verschillende teams meegedaan aan het 
schoolvoetbaltoernooi tijdens Koningsdag. De teams zijn vooraf goed getraind door Ivo. 
Daarnaast had elk team een enthousiaste coach op de dag zelf, waarvoor dank! De 
kinderen hebben een erg leuke sportieve dag gehad en er kwamen vandaag zelfs 
verschillende bekers mee naar school toe!  
Verderop in de nieuwsbrief vindt u verschillende verslagen van de kinderen zelf. 
PS: het merendeel van de Regenboogshirtjes is al retour (gewassen en wel, waarvoor 

dank 😉). Willen jullie de laatste shirtjes ook mee terug nemen?  

 

Zebrapad 
Ter verbetering van de verkeersveiligheid heeft een ouder het initiatief genomen om 
een aanvraag in te dienen voor een zebrapad bij school. Dit verzoek staat aangegeven op 
de site en app ‘verbeterdebuurt’. Je kunt inzoomen op onze locatie en vervolgens ook 
een stem geven voor dit idee. Hoe meer stemmen hoe meer kans dat er iets gedaan 
wordt met het voorstel. Bij deze dus het verzoek om een stem uit te brengen. Alvast 
bedankt! 
 
GGD 
Anneke van Hes van de GGD stond vanmorgen bij de deur. U kunt altijd met vragen rondom 
gezondheid en opvoeding bij haar terecht. Verderop in de nieuwsbrief vindt u haar 
contactgegevens. In juni zal zij weer een keer langs komen. De datum zal vooraf 
gecommuniceerd worden in deze nieuwsbrief.  



 
 
 
 
Gelderlander  
 

 
 
Met dank aan Sjef, Laïz, Iara, Audrey, Fee en ouders voor hun bijdrage. Erg leuk om zo 
positief in het nieuws te zijn als school.  
En nu dus duimen dat onze subsidieaanvraag goedgekeurd wordt! 

 



 
 
 

 
Vanuit de groepen 
 
 
Libellen 
 
Schoolvoetbal 3-4 
Het eerste potje was het 0-1 voor de tegenstander. 
En het tweede potje hadden wij met 0-2 verloren. 
Het 3e potje hadden we met 2-1 gewonnen. 
En het laatste potje stond het 0-2 voor de tegenstander. 
Als laatst moesten we naar de kantine voor de beker op te halen en wij zijn 4e 
geworden. 
Van Izai 
 
Spelletjesmiddag 
Voor de vakantie hebben we in de klas een heuse 
spelletjesmiddag gehad in de klas. De kinderen mochten 
zelf spelletjes meenemen. De oudste bordspellen 
kwamen weer boven water, zoals en Mens erger je niet. 
Maar ook werd er lekker bewogen met Twister waarbij 
de lenigheid van iedereen op de proef werd gesteld. Na 
een sportieve middag waarbij de kinderen veel overlegd 
hebben en elkaar nieuwe spellen moesten uitleggen was 
iedereen helemaal uitgespeeld.   

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  



 
 
 
 
Krekels 
 
Luizenkammen 
A.s. donderdag worden de kinderen weer gekamd. Vriendelijk verzoek om op die dag 
geen gel of ingewikkelde kapsels in de haren te doen. 
Bij voorbaat dank. 

 
 

Vuurvliegen & Sprinkhanen 
 
Schoolvoetbal 
Groep 5\6 heeft in de eerste ronde met 3-0 gewonnen 
tegen de vuurvogel. Toen bij de tweede ronde 1-0 verloren 
tegen de Tovercirkel. Daarna hebben we 2-0 verloren 
tegen de vuurvogel. Daarna hebben 0-4 gewonnen tegen 
de Tovercirkel en we zijn daar mee eerste geworden! 
Van Levi 
 

Het eerste potje speelden wij tegen de tovercirkel wij 
hebben 1-1 gelijkgespeeld. 
Het tweede potje speelden wij tegen de komeet. Het was echt nek aan nek uiteindelijk 
hebben wij 3-3 gespeeld. De derde wedstrijd speelde wij tegen de buren. Heel leuk om 
tegen hen te spelen met gemak hadden wij gewonnen 5-0!!!!!!!! De vierde pot was 
beslissend als de tovercirkel van ons won of gelijkspeelde waren hun kampioen 
maar…….. als wij wonnen waren wij kampioen. Als eerst stond het 1-0 voor ons daarna 
1-1. In de laatste minuut was er een vrije trap voor ons. ik moest hem nemen de druk 
was hoog?????? maar toch scoorde ik hem wij gingen helemaal los. Yes eerste plek!!!!!! 
Van Ajay Chuck 
 
Het eerste potje hadden we gelijk gespeeld met 1-1. 
Het tweede potje hadden we 2-3 verloren. 
Het derde potje hadden we 6-0 gewonnen. 
En het laatste potje moesten wij winnen want anders 
stonden we 2e. En we hadden gewonnen met 2-1! 
Het was een spannend potje. En nu staan we……….       
Van Dana                                                
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

Informatie vanuit externen 
 

 

 
 

 
Tips mediagebruik kinderen  

Bijdrage van Anneke van Hes, GGD Gelderland-Zuid  
 

Uit onderzoek weten we dat het belangrijk is om 

kinderen grenzen te geven in hun mediagebruik. 
Hierdoor gaan zij bewust om met media, zodat hun gedrag gezond en veilig 

blijft. Hoe jonger kinderen leren dat er regels zijn als het om media gaat, hoe 
beter. Daarom vind je hier een aantal tips: 

• Tip 1: stop ruim voor bedtijd met gamen 
• Tip 2: liever geen tv of tablet op de eigen kamer 

• Tip 3: laat de jongste niet meekijken met de oudste 
• Tip 4: spreek vaste ‘beeldschermmomenten’ af 

• Tip 5: positief gedrag online 
• Tip 6: voorzichtig zijn met eigen gegevens online 

• Tip 7: afspraken over online geld uitgeven 
• Tip 8: Meldknop.nl voor als je hulp nodig hebt 

 
Meer informatie en tips vind je op onze website bij Jeugd en Opvoeden. 

 

Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, 

gezondheid en opvoeding van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de 
leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze website: 

www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-
opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

 
 

Misschien heb je meer vragen over bovenstaand onderwerp? Kom gerust bij mij langs. 

Ik ben er voor allerlei vragen over de groei, ontwikkeling en gezondheid van je kind. 

Bijvoorbeeld over bedplassen, gezonde voeding of advies over de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van je kind. U kunt bellen of mailen voor advies of een afspraak. 

Telefoon:06-10252777E-mail:avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 

www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 

 

 

 

http://www.meldknop.nl/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/wat-kan-een-basisschoolkind-met-media/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/
https://www.facebook.com/JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid/
https://www.ggdgelderlandzuid.nl/nl-NL.aspx


 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

BOUWDORP 2019 – Inschrijving geopend!!!! 
 
Ook dit jaar is er aan het einde van de zomervakantie weer een bouwdorp in het Goffertpark. Van 
zondag 11 augustus tot en met donderdag15 augustus kunnen alle kinderen (die op de basisschool 
zitten) de mooiste hutten bouwen van houten pallets. 
 
Het thema van deze 45 e editie van het bouwdorp is Romeinen! 
 
Vanaf 15 april 2019 is de inschrijving geopend en kunt U alle informatie hierover lezen op 
www.bouwdorp.nl  
 
Deelname kost 30 euro per kind. (Voor financiële bijdrage: Stichting Leergeld Nijmegen) 
‘Hoort en zegt het voort!’ 
 
Email: bouwdorp@hotmail.com 
Facebook: Bouwdorp Hazenkamp 

 

 
 

http://www.bouwdorp.nl/
mailto:bouwdorp@hotmail.com

