
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

Afgelopen woensdag is de formatie voor het nieuwe 
schooljaar besproken in de MR.  
Zij hebben ingestemd met ons voorstel.  
 
Komend schooljaar werken wij met de volgende 
samenstelling van de groepen: 

 Groep 1-2 
 Groep 2-3 
 Groep 4 
 Groep 5-6 
 Groep 7-8 

 
Naast de bemensing van de groepen, zal ook in 2019-
2020 extra formatie ingezet worden op de 
werkdrukverlaging. Hier zijn extra middelen voor 
beschikbaar.  
 
Welke leerkracht er voor welke groep staat, 
communiceren we op een later moment omdat dit nog 
niet definitief rond is. 
 
 

Vanuit de OV: Avondvierdaagse 
De eerste aanmeldingen zijn binnen!  
Nog niet aangemeld: dit kan nog t/m 7 juni in de mooie grote gouden pot bij 
binnenkomst in de hal. Leuk als we weer met een grote groep lopen!  
De uitgebreide informatie is in een brief met de kinderen mee gegaan. Aan het einde van 
de nieuwsbrief nog eens ter info. 

 
Hulp is nog zeer welkom!  
Bij interesse graag melden bij Sybille (moeder Nick in groep 4/5) of Simone (moeder 
Fee in groep 2/3). 

 
 
 
 

Kalender mei/juni 2019 
 
Week 22 
30-31/5 Hemelvaart, alle lln VRIJ 
 
Week 23 
5/6 Schoolreis groep 1-3 
6/6 Schoolreis groep 4-5 

Overblijfrestaurant Libellen 
 
Week 24 
10/6 2e Pinksterdag: alle lln VRIJ 
12/6 Studiedag team: alle lln VRIJ 
11-14/6 Avond vierdaagse 
 
Week 25 
17/6 Pre-adviezen gr 7 
19/6 Fun Battle  11-12u: alle ouders 

welkom 
Zomerpicknick  18-20u 

 

Jarigen 28 mei t/m 3 juni 
 
28 mei: Ila (12 jaar) 
1 juni: Thijs (6 jaar) 

(Geplande) vervanging 
 
29/5: Karin wordt vervangen door Denise  
4/6: Willem -> Vuurvliegen 
(werkdrukregeling).  
 



 
 
 
Aanmelden MR 

Sjoerd Postma heeft, eind dit schooljaar, zijn eerste termijn van 4 jaar in de MR er op 
zitten. Sjoerd heeft aangegeven zich verkiesbaar te stellen, maar natuurlijk kunnen ook 
andere ouders die geïnteresseerd zijn zich verkiesbaar stellen.  

Als MR lid denk je mee over bestuurlijke zaken binnen onze school. Je hebt inspraak of 
geeft advies over zaken als formatie, begroting , schoolplan en schoolgids en 
schooltijden. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar in de avond. In principe stel je je 
verkiesbaar voor een termijn van vier jaar. Je lidmaatschap van de MR eindigt 
automatisch als je geen kinderen meer bij ons op school hebt.  

Voor meer informatie kun je terecht bij Karin (leerkracht Krekels) of Jacky (leerkracht 
Sprinkhanen), of bij Sjoerd Postma of Simon Arts.  

Opgeven kan door voor de zomervakantie een mail te sturen waarin je jezelf kort 
voorstelt en je motivatie, zodat ouders weten op wie ze kunnen stemmen. Deze mail kan 
naar: jacky.schipper@regenboogmalden.nl 

De verkiezingen zullen plaats vinden in de tweede week van het nieuwe schooljaar.  

 
Fun Battle op woensdag 19 juni  
De oudervereniging heeft in overleg met de ouders besloten dat er een deel van de 
reserves van de OV besteed mogen worden aan een cultuurproject voor de gehele 
school. Wat een goed cadeau!  
Er is door Hakoena een mooi programma samengesteld voor alle leerlingen.  
 
Woensdagochtend 19 juni zullen er verschillende workshops zijn in de groepen en we 
sluiten de ochtend af met een Fun Battle waar de hele school aan meedoet.  
 
Het zou leuk zijn als we aangemoedigd worden door zoveel mogelijk ouders! 
 
U bent dus van harte welkom!  
We starten om 11u op het schoolplein.  
 
Zomerpicknick 
Diezelfde avond bent u natuurlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse 
zomerpicknick van 18-20u. Meer informatie volgt.  
Tipje van de sluier: het thema is Italië!   

mailto:jacky.schipper@regenboogmalden.nl


 
 
 
 
Protocol ongewenst gedrag 
 
We zijn als school trots op het sterke pedagogisch klimaat dat we hebben in de groepen. 
We krijgen dit terug van (nieuwe) ouders, van externen zoals de inspectie en we 
ervaren dit dagelijks zelf.  
 
Dit staat niet vanzelf. In elke groep is hier aandacht voor. Dit gebeurt tijdens de 
klassenvergadering, maar ook door gerichte interventies in te zetten als het even niet 
loopt zoals we willen. Zowel het team als de leerlingen dragen hier dagelijks hun 
steentje aan bij.  
 
Ondanks ons positieve klimaat, gebeuren er ook bij ons op school soms dingen die we 
niet kunnen en willen accepteren. Dit is storend, belemmerend en grensoverschrijdend 
gedrag zoals pesten, (fysiek) geweld, vernielingen, etc. Gelukkig komt dit niet vaak voor, 
maar we hadden wel behoefte om hier als school éénduidige afspraken over te maken. 
 
We hebben met het team een gezamenlijke aanpak beschreven in het protocol 
ongewenst gedrag. Dit is ook besproken en goedgekeurd door de MR.  
 
We zullen dit protocol voor u op de website zetten zodat onze aanpak helder is voor 
iedereen. 
 
  



 
 
 
 

Vanuit de groepen 
 
 
In de week van 1 juli staat de poetsweek gepland. In de komende nieuwsberichten zult 
u verzoekjes zien verschijnen voor hulp vanuit de verschillende groepjes. Fijn als u ons 
mee komt helpen! 

 
Krekels 

Donderdag 23 mei hadden we de juffenmiddag; een middag om de verjaardagen van de 
juffen samen te vieren. Daarom gingen we naar het bos. Daar hebben we een mooie 
wandeling gemaakt en op het eind lekker hutten gebouwd. We hadden schitterend 
weer, waardoor de traktatie op het eind er goed in ging. We hebben genoten van een 
hele gezellige middag 

Op 6 juni staat het schoolreisje gepland. We gaan ’s morgens naar het Afrikamuseum en 
’s middags naar Pret-inn. Dit laatste uitstapje kwam als eindresultaat na veel gereken en 
overleg uit de vergadering van de klas. De infomail hierover hebben jullie al ontvangen.  

PS: graag zouden we de rapportklappers weer terug op school willen.  

 

 
Vuurvliegen & Sprinkhanen 
  

Kamp bij De Tienmorgen 
 
Op woensdag 16 mei gingen groep zes, zeven en acht op kamp. We gingen op de fiets naar 
kampeerboerderij De Tienmorgen in Beers. Er was veel te doen o.a dieren knuffelen, 
voetballen en met skelters rijden. De eerste avond gingen we naar het bos toe. De ouders 
die mee gingen hadden een route uitgezet. De hele groep was in groepjes van 5 kinderen 
ingedeeld. We kregen ook een zakje snoep tussendoor. Donderdag zijn we naar een 
speeltuin in Wanroy geweest. Die speeltuin heet “De Bergen”, er is een binnen en buiten 
speeltuin. ‘s Avonds hebben we frietjes gegeten en hadden we bonte avond, er waren veel 
acts. Op vrijdag gingen we weer terug naar school. Onderweg gingen we nog naar Techno 
Promo. Je kon van alles maken zoals: kaarthouder, puzzel en een trildiertje. 
Het was een super leuk kamp!!! 
 
Rosalie en Jasmijn  
  



 
 
 
 
 
 

  

  
 

 

 
 

 



 
 
 

Informatie vanuit externen 
 

Oudervereniging – extra informatie avondvierdaagse  

Het is weer tijd voor de Jeugd avond4daagse van Malden! Dit jaar willen wij voor de 
tweede keer als school meelopen met de Jeugd Avond4daagse van Malden. Gezellig vier 
avonden lang wandelen, liedjes zingen en plezier maken met je klasgenootjes, vriendjes 
en vriendinnetjes van school. Loop jij ook met ons mee?  

Praktische info  
De Jeugd Avond4daagse van Malden vindt plaats op dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 
2019. De afstanden zijn 5 of 10 km.  

Elke avond wordt om 18.00u gestart bij manege VCM aan de Lierseweg in Malden. 
Omdat we graag als school herkenbaar willen meelopen zijn de t-shirts van school 
beschikbaar waarin de kinderen kunnen lopen. Deze zullen we de eerste avond, dinsdag 
11 juni, vóór de start om 17.45u uitdelen. Op vrijdag 14 juni kun je deze bij 
binnenkomst weer inleveren.  

Verantwoordelijkheid ouders en begeleiders  
Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het meelopen van hun kinderen. 
Mochten ouders zelf niet kunnen meelopen, dan moeten zij zelf zorgen voor begeleiding 
of het meelopen met anderen.  

Mocht je één avond niet mee kunnen lopen dan kan je de overige avonden toch 
meelopen en een medaille krijgen. De laatste avond is meelopen wel verplicht.  

Inschrijven kan t/m vrijdag 7 juni 2019. De inschrijfkosten voor deelname met medaille 
zijn € 4,00 per kind en € 3,00 per begeleider. Geef duidelijk aan welke afstand je gaat 
lopen en voor de hoeveelste keer je de avondvierdaagse meeloopt.  

Het inschrijfformulier met het geldbedrag kun je in een gesloten envelop in de ton voor 
de Avond4daagse in de hal inleveren. Wil je weten wie er nog meer meelopen? We 
hangen een lijst met deelnemers bij de ton die regelmatig wordt geüpdatet.  

  



 
 
 
 
VakantieBieb 

Om jongeren te stimuleren ook tijdens de zomervakantie te lezen, biedt de VakantieBieb 
gratis e-books aan voor op hun mobiel of tablet. Dat wordt heerlijk lezen op het strand! 
Geen gedoe met boeken halen en op tijd weer terugbrengen. En bovendien kun je (bijna 
onbewust) werken aan hun boekenlijst, superhandig!  
 
De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te downloaden 
in de App Store en Google Play Store. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van de 
bibliotheek. De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor 
volwassenen beschikbaar. De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 
 
Winactie 
De leerlingen maken ook een kans op een iPad mini. Gedurende de zomer kunnen zij 
doorgeven wat hun favoriete e-boek uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over 
deelname en spelvoorwaarden vind je op: 
https://www.jeugdbibliotheek.nl/vakantiebieb.html. 

 
 
Asfaltwerkzaamheden Malden 
 
In de weken tussen 27 mei en 1 juli 2019, wordt het asfalt aan de Molensingel, 
Randwijksingel en Groesbeekseweg in Malden vervangen. Ook wordt de fietsverbinding 
aan de oostzijde van Malden, ter hoogte van Randwijksingel 117-135 en het 
schelpenpad naar de Bosweg verbeterd. De onderhoudswerkzaamheden zijn nodig 
vanwege de slechte conditie van enkele wegen. 
 
Deze kruisingen worden waar nodig verhoogd en in een afwijkende gele kleur  
aangelegd om het verkeer af te remmen en meer te attenderen op deze kruisingen.  
De overige werkzaamheden worden uitgevoerd voor een betere fietsveiligheid. 
 
Indien u vragen en/of klachten heeft tijdens de uitvoering dient u contact op te nemen 
met de omgevingscoördinator de heer Willem Jeene op 06-25293365of per mail 
inframiddenoost@heijmans.nl 
  
 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/vakantiebieb.html

