
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We zijn als team bezig met ons nieuwe schoolplan 
voor 2020-2024. In dit document staat onze visie 
en missie beschreven en onze plannen voor de 
komende 4 schooljaren. We houden hierbij 
rekening met de kenmerken en kwaliteiten van de 
school en met wat er op ons af komt in de 
komende jaren (wettelijk en maatschappelijk). 
 
De oudervereniging en de MR zal om input 
gevraagd worden: wat vinden ouders belangrijk 
voor de Regenboog in de toekomst? En ook een 
aantal leerlingen mogen hierin meedenken.  

 
We hopen aan het einde 
van dit kalenderjaar een 
nieuw plan te hebben liggen.  
Uiteraard wordt dit met u gedeeld.  
  

Ziekmelding 
Mocht u de voicemail krijgen wanneer u naar school belt om uw kind ziek te melden, 
wilt u dan een e-mail of Parro-bericht naar de betreffende leerkracht sturen? Indien uw 
kind niet op school is, zal de leerkracht eerst de e-mail of Parro checken om te zien of er 
een ziekmelding is. Dit werkt het beste.  

 
Vanuit de OV 
Het lijkt erop dat we Schoolkassa eindelijk ingericht hebben zoals we willen. Dat 
betekent dat we eindelijk de ouderbijdrage verzoekjes uit kunnen zetten. Deze week 
wordt de eerste proef met Parro gedraaid onder de OV ouders. Als dat goed blijkt te 
werken, zal iedereen een betaalverzoek krijgen.  
Jammer dat het zo lang heeft moeten duren, bedankt voor jullie geduld! 
En heeft u op Parro gelezen dat we nog steeds een secretaris zoeken? Aanmelden kan bij 
Remco (voorzitter OV): remco.malden@hotmail.com.  
 
 

Kalender nov/dec 2019 
 
 
Week 47 
18/11 2030u: Oudervereniging 
 
Week 48 
26/11 19-21u: Surprise avond 
26/11 21-22u: MR 
27/11  Studiemiddag team (wo-middag) 
 
Week 49 
5/12 Sinterklaas op school 
 
Week 51 
19/12 18-1930u: Kerstviering op school 
20/12 Alle kinderen om 12u VRIJ 

Jarigen 18 t/m 25 nov 
24/11 Laïz (7 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
19/11: Annelies -> Ivo (werkdruk) 
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SPOED! Oproep vanuit onze school voor ‘t Ruilhuske 
Tijdens de T&T hebben wij geld ingezameld voor ‘t Ruilhuske. Zij hebben echter 
nog speelgoed nodig om 5 december voor 102 kinderen uit Malden en omgeving 
ook een feestdag te laten zijn.  
Heb je iets (in (redelijke) nieuwstaat) liggen, dan mag je dat in de doo sonder de 
vitrine leggen. Zaterdag wordt alles (inclusief de 120 euro van de T&T) afgegeven 
bij ‘t Ruilhuske door Marina.  
 
‘t Ruilhuske zoekt nog: 

• 1 spel voor 1 jongen van 8 jaar 
• 3 spellen voor jongens vanaf 10 jaar 
• 2 spellen voor jongens vanaf 12 jaar 
• 1 spel voor een meisje vanaf 10 jaar 
• 1 familiespel vanaf 8 jaar 
• Iets van een Pikachu knuffel of puzzel voor een 

meisje van 9 jaar 
• Een (liefst paarden)puzzel voor een meisje van 11 jaar 
• Een barbie voor een meisje van 9 jaar 
• 2x een set kleurpotloden  

 
Wat zou het fijn zijn als wij hen nog een handje kunnen helpen! 
 
 
Kinderopvang en BSO op de Regenboog 
Vorige week heeft in de krant het nieuwe gebouw van de Vuurvogel gestaan. Zij zullen 
waarschijnlijk ergens rond de kerst van 2020/2021 over gaan naar de nieuwe locatie. 
Ook de kinderopvang van KION heeft een plek in hun nieuwe gebouw. 
 
Dit betekent echter niet dat de kinderopvang op onze locatie verdwijnt. Onze ambitie is 
om een doorgaande lijn van 0-12 te realiseren op de Regenboog, dus met een 
kinderopvanggroep én met een BSO-groep. Het liefst in samenwerking met een 
organisatie die hierin met ons samenwerkt. Op dit moment onderzoeken we hiervoor de 
mogelijkheden en we laten het u weten wanneer hier meer duidelijkheid over is.  
 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 
Vanuit de groepen 
 
 
Krekels 
In een vorige nieuwsbrief stond het voorstelstukje van 
Sterre. Zij loopt op donderdag stage bij ons. Bij deze nog een 
foto zodat u haar ook kunt herkennen op school. 
 
 
 
 
 
Vuurvliegen 

Hallo allemaal, mijn naam is Vivian Schipdam. 
Ik ben negentien jaar oud en ben in dit schooljaar begonnen als stagiaire in 
combinatieklas 5/6. Iedere dinsdag loop ik stage in de klas van juf Christel. Aan 
het begin van het schooljaar ben ik met veel plezier begonnen aan de opleiding 
Pedagogische wetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van 
origine kom ik uit Almelo maar sinds september woon ik op kamers in Malden. In 
de weekenden werk ik in een gezellige bakkerij op de markt in Almelo. Ik heb heel 
veel zin in dit schooljaar en ik hoop veel te leren tijdens de stageperiode op de 
Regenboog.  
 
Sprinkhanen 
Hallo allemaal!  
Ik ben Lisa, 27 jaar, en 3e jaars deeltijdstudent aan de 
pabo. Ik ben in september al begonnen met mijn stage 
in groep 7-8 "de Sprinkhanen". Ik heb het heel erg 
naar mijn zin in de klas, en op school. Ik blijf nog tot 
eind januari en ben aanwezig op dinsdag en 
donderdag.    
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te paardrijden en 
skaten, ook skiën vind ik heerlijk om te doen. Verder 
ben ik gek ben op dieren en houd van reizen. Ik heb al 
veel mooie plekjes op de wereld mogen zien.  
Kom gerust een keertje persoonlijk kennismaken! 
Groetjes, Lisa 
 



 
 
 

 
 

Bezoek aan de ARN 

 

Wij zijn met de klas naar de 

afvalverbranding  geweest. We 

werden opgehaald met de bus.  

We zijn veel te weten gekomen 

over de verwerking van afval.  

De bus stond op een grote 

weegschaal voor vrachtauto`s. 

De bus woog  15.240 kg. Een lege 

bus weegt ongeveer 13.500 kg dus 

wij wegen ongeveer 1.740 kg ( 27 

kinderen en 5 volwassenen).  

 

 

 

Als verrassing gingen we naar een valkenier.  

Op het terrein zijn roofvogels, zij verjagen 

andere vogels. Dit om te voorkomen dat die 

vogels afval verspreiden en om te 

voorkomen dat er te veel vogelpoep komt op 

het terrein. Hij liet ons een hele grote 

roofvogel zien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 

 

We mochten daarna nog een keer de bus uit om 

te kijken naar de vuilverbranding. 

We deden een helm op en gingen naar twee hele 

grote ovens. Daar  mochten in kijken. 
 

We gingen met de bus weer terug naar school. 
 

Van Shayden en Daan (Sprinkhanen) 

 
 


