
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Voor de vakantie hebben we onze Naamfeestdag 
samen gevierd. 42 jaar alweer! 
 
We zijn natuurlijk gestart met het hijsen van de 
vlag en het zingen van ons Regenbooglied. Daarna 
waren er 4 workshops die gevolgd werden door 
groepjes leerlingen van alle leerjaren door elkaar. 
Het blijft mooi om te zien hoe de kinderen elkaar 
helpen op zo’n dag.  
 
De workshops stonden in het teken van het thema 
van de kinderboekenweek: Reis mee! 
Een impressie van de dag is vanaf morgen te 
vinden op de website.  
 

 
 
 
Landelijke Staking 6 november 2019 
Uit de media: “Het is de bedoeling van de bonden dat de scholen op 6 november 
dichtgaan en dat leraren hun werk neerleggen. Met als doel om extra geld te 
krijgen voor het onderwijs, onder andere nodig om de salarissen te verhogen en 
zo het lerarentekort terug te dringen. De bonden hebben deze datum gekozen, 
omdat op die dag de onderwijsbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer.” 

In de komende week wordt bekeken wat dit betekent voor onze school.  
Weet alvast dat er op deze dag wellicht geen onderwijs verzorgd wordt op de 
Regenboog. We houden u op de hoogte.  
 
 
 
 
 
 

Kalender okt/nov 2019 
 
Week 44 
31/10 1730-1900u: T&T  
 1845-1945u: info nieuwe ouders   
      
Week 45 
6/11 Landelijke staking Onderwijs 
7/11 Klasse!restaurant Sprinkhanen 
 
Week 46 
12/11 20u: MR vergadering  
15/11 Studiedag team (alle lln VRIJ) 
 
Week 48 
26/11 19-21u: Surprise avond 
27/11  Studiemiddag team (wo-middag) 

Jarigen 21 t/m 28 okt 
21/10: Iris (6 jaar) en Dauwe (10 jaar) 
23/10: Eva (8 jaar) 
25/10: Lucas (4 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
22/10: Annelies -> Ivo (werkdruk) 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Vanuit de OV 
Vanuit de oudervereniging graag uw aandacht voor het volgende: 

 Mocht u onkosten willen declareren (denk aan inkoop voor vieringen of 
parkeerkosten voor een klassenuitje bijvoorbeeld) dan bij voorkeur door een 
mail te sturen naar marinahartel@gmail.com met daarin vermeld waarvoor de 
kosten gemaakt zijn en naar welke rekening het geld overgemaakt mag worden. 
In de bijlage een foto van de bon(nen) of printscreen van de transactie (als er 
geen bon beschikbaar is). Let u er bij het maken van een foto op dat de gehele bon 
(inclusief datum, naam van de winkel en uiteraard de gekochte producten) 
zichtbaar zijn! 

 Uiterlijk in de week van 4 november zult u via Parro een betaalverzoek krijgen 
voor de ouderbijdrage. 

Met vriendelijke groet, 
Marina Hartel, penningmeester 

 
Afscheid John 
Op 10 oktober was het dan echt zover: we hebben John met z’n 
allen gedag gezegd!We hebben John echt in het zonnetje gezet. 
Nadat hij een eigen afscheids-shirt gekregen had, is hij 
toegezongen door de hele school. Daarna was er van elke groep 
nog een prachtig gedicht met drukwerk als herinnering. Omdat 
John bijzondere koffertjes spaart hadden we alles verpakt in een 
‘schatkist’. Hij was er erg blij mee! 
Daarna konden ook de ouders afscheid nemen en werd 
John opnieuw in het zonnetje gezet. John kreeg een 
bijzondere titel: hij is de eerste “Regenboger van 
verdienste”. Hij kreeg deze eer van de oudervereniging 
namens alle ouders van de school. John is echt supertrots!  
Zie de website voor meer foto’s (vanaf morgen). 
 
 
Boekenruilkastje 
Tijdens de kinderboekenweek hebben we een boekenruilkastje 
geopend in onze school. Iedereen is vrij om reeds gelezen boeken 
achter te laten en een nieuw boek uit te kiezen om mee naar huis 
toe te nemen.  
Ook nu na de kinderboekenweek heeft het kastje een mooie plek in 
de hal. Loop gerust een keer met uw kind naar binnen om een leuk 
boek uit te kiezen en/of te ruilen!  
 
 

mailto:marinahartel@gmail.com


 
 
 

 
 

 
Thee & Tentoonstelling 
Op 31 oktober houden we onze eerste Thee en Tentoonstelling van 
dit schooljaar. U bent van harte welkom om het werk van uw 
kind(eren) te bewonderen! We hopen dat we veel ouders, broers, 
zusjes, opa’s, oma’s en andere geïnteresseerden ontmoeten deze 
avond. Vanaf half 6 zijn de deuren open! 
Mocht u het leuk vinden om met uw kind samen koekjes te bakken 
voor bij de thee dan vinden wij dat hartstikke fijn! U kunt de koekjes 
gewoon die avond meenemen naar school toe.  
 
Informatie voor mogelijke toekomstige nieuwe leerlingen 
Op de avond van de T&T geven we ook een rondleiding aan nieuwe ouders. Ik zal iets 
vertellen over hoe we werken op de Regenboog. Verder zullen een aantal leerlingen een 
een ouder mee gaan op de rondleiding door de school om dingen uit de praktijk te laten 
zien. 
 
De banner hangt weer op onze gevel en er hangen posters bij de verschillende 
kinderopvanglocaties in Malden. Aan het einde van de week krijgen alle leerlingen ook 
een flyer mee in de meeneemmap.  
 
Kent u iemand in de buurt, bij het sporten, in uw vrienden/kennissenkring met een kind 
dat bijna 4 jaar wordt? Geeft u onze flyer dan af?  

  
Duurzame versieringen in de school 
Er is hard gewerkt door leerlingen en ouders om te zorgen voor duurzame versieringen 
tijdens de jaarfeesten. De kinderen hebben elk een eigen vlag gemaakt. Vervolgens is er 
een aantal avonden hard gewerkt door verschillende ouders 
van school om hier vlaggenlijnen van te maken. Dat bleek 
nog een flink klus! Maar wel maar een prachtig resultaat. 
Tijdens de naamfeestdag hingen de eerste vlaggenlijnen door 
de school heen! Dank aan alle leerlingen en dank aan alle 
ouders! Wij hebben er de komende jaren veel plezier van.  

 
 
 
  



 
 
 

 
 

Definitief vakantierooster 2020-2021 

 
 
 
 
 
 

  

 VAKANTIEROOSTER NIJMEGEN E.O. 2020 - 2021 Definitief

augustus september oktober

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 41 42 43 44

ma 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

di 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

wo 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

do 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

vr 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

za 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

zo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

november december januari

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 1 2 3 4

ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25

di 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26

wo 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27

do 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

vr 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29

za 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

zo 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31

februari maart april

5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17

ma 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26

di 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27

wo 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28

do 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29

vr 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30

za 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24

zo 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25

mei juni juli

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30

ma 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26

di 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27

wo 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

do 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29

vr 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30

za 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31

zo 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25

augustus september

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

ma 2 9 16 23 30 6 13 20 27

di 3 10 17 24 31 7 14 21 28

wo 4 11 18 25 1 8 15 22 29 Basisonderwijs

do 5 12 19 26 2 9 16 23 30

vr 6 13 20 27 3 10 17 24

za 7 14 21 28 4 11 18 25

zo 1 8 15 22 29 5 12 19 26



 
 
 

 
 

 
Vanuit de groepen 
 
Libellen 
Ik ben Job, een eerstejaars PWPO (pedagogische wetenschappen 
van primair onderwijs) student aan de Radboud universiteit en 
achttien jaar oud. Ik loop dit jaar stage in groep 2/3 bij meester 
Ivo op dinsdag. Vorig jaar heb ik mijn vwo-eind examen afgerond 
en ben meteen doorgegaan naar de universiteit. Als sport heb ik 
altijd judo en taekwondo gedaan en daarnaast heb ik ook altijd 
opgepast. Ik kom uit een gezin met 4 kinderen en hou daarom 
van veel gezelligheid en mensen om me heen. Deze vakantie heb 
ik vrijwilligerswerk gedaan in Madagaskar. Hier heb ik ook in 
een weeshuis geholpen en ben er toen achter gekomen dat ik graag kinderen verder wil 
gaan helpen. Ik heb veel zin in de stage en hoop dat mijn eerste stagedag een indicatie 
was van hoe het er het komende jaar aan toe gaat. 
 

  



 
 
 

 
 

Informatie vanuit externen 

 

 
Natuurwinkel Malden 
De natuurwinkel in Malden wordt gerund door ouders van onze school. Bij deze een 
berichtje van hen:  
 
Wij hebben van een Weleda actie uit onze winkel nog 5,- korting kaartjes over voor 
museum Naturalis in Leiden uit te geven in november.  
 
Zo lang de voorraad strekt, liefhebbers even contact opnemen met Lotte: 
natuurwinkelmalden@gmail.com  

 
 
GGD 
Anneke van Hes is vanuit de GGD Gelderland Zuid aan onze 
school verbonden. U kunt altijd contact opnemen met haar om 
een afspraak te maken.     
 

                                                        

Ieder kind mag zijn eigen ontwikkeling volgen 

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Sommige ouders laten hun kinderen zoveel 
mogelijk vrij. Andere ouders zitten ‘bovenop’ hun kind. De meeste ouders zitten hier 
ergens tussen in. Iedereen doet het anders en dat is goed. 
 
Opvoeden is stukje bij beetje loslaten. Belangrijk hierbij is dat je luistert naar je eigen 
gevoel, kijkt naar je kind en probeert in te schatten waarom je kind doet wat hij doet. 
Past zijn gedrag bij de ontwikkeling van je kind of gedraagt hij zich misschien zo omdat 
je als ouder teveel van hem verwacht? Het kan ook zijn dat je kind meedoet met 
leeftijdsgenootjes en zich dus aanpast aan anderen. 
 
Hoe begeleid je je kind in zijn ontwikkeling? 
Probeer de balans te vinden tussen het uiten van je bezorgdheid en het moeten loslaten. 
Dit noemen we ook wel ‘grenzend begeleiden’. Tips hierbij zijn: 

 Leer jezelf als ouder kennen. Denk na over vragen zoals: waar liggen mijn 
grenzen? Wat verwacht ik van mijn kind en wat mág ik verwachten? Het is handig 
om hier zo nu en dan (met je partner of andere ouders) over na te denken en over 
te praten. 

  
  

 



 
 
 

 
 

 
 Leer je kind kennen en probeer je eigen verwachtingen soms los te laten. Hoeveel 

begeleiding vraagt je kind? Begrijp ik mijn kind eigenlijk wel? Welke signalen 
zendt mijn kind uit en hoe reageer ik daar op? 

Door je kind op zijn eigen tempo zich te laten ontwikkelen, leert hij of zij zichzelf te 
ontdekken en zijn eigen identiteit te ontwikkelen met talenten die bij hem of haar 
passen. 
 
Meer lezen? Op onze website vind je meer tips en adviezen over ‘ik als ouder’, de 
emotionele ontwikkeling van kinderen en zelfvertrouwen van kinderen. 
 
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? 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.. Bellen of mailen voor een afspraak kan altijd. 
Telefoon06-10252777 
E-mail: avanhes@ggdgelderlandzuid.nl 
www.ggdgelderlandzuid.nl  

 JeugdgezondheidszorgGGDGelderlandZuid 
 

 
  

https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/ouderschap/ik-als-ouder/bezorgdheid-en-loslaten/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/emotionele-ontwikkeling/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/emotionele-ontwikkeling/
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/basisschoolkind/groei-en-ontwikkeling/sociaal-emotionele-ontwikkeling/zelfvertrouwen/
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/


 
 
 

 
 

 
Tai Chi in Malden 
 


