
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We hopen dat iedereen genoten heeft van een leuke 
vakantie vol zon, sneeuw en/of regen en wind! 
 
Wij zijn vandaag weer fris gestart samen met de 
leerlingen! 
 
Komende donderdag staat er een studiedag 
gepland.  
 
We analyseren deze dag onze opbrengsten: wat zijn 
de resultaten van de toetsen die in januari zijn 
gemaakt door alle leerlingen? Kunnen we deze 
resultaten verklaren? En wat betekent dit voor onze 
aanpak en ons aanbod voor de komende periode? 
Hiermee gaan we samen aan de slag. 
 
Daarnaast evalueren we ons jaarplan: we zijn nu 
halverwege het schooljaar, hoe staat het met de 
schoolontwikkeling?  
En we kijken alvast vooruit naar de formatie van 20/21.  
 
 
 
Carnaval 2020 
Wat was het een gezellig feest! De jury was onder de indruk van de leuke outfits 
en de goed ingestudeerde acts. Er was veel werk van gemaakt door de leerlingen! 
Ook de optocht was een feest met een kleurrijke stoet en enthousiaste 
toeschouwers in de straten! En we sloten af in de polonaise met hoog bezoek! 
Jan Kolner heeft weer volop mooie foto’s gemaakt. Deze verschijnen binnenkort 
op de website.  
    
 
 
 

Jarigen 2 t/m 9 maart 
6/3 Mara (8 jaar) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender maart 2020 
 
Week 10 
Deze week luizenkammen 
3/3 Einde thema2 Kangoeroelln 
5/3 Studiedag: alle lln VRIJ 
 
Week 11 
9/3 Klasse!restaurant Vuurvliegen 
10/3 20u: Klassenraad 1-2 & 5-6 
12/3 20u: Klassenraad 2-3 & 4 & 7-8 
 
Week 12 
19/3 V.a. 1730u: Thee&Tentoonstelling 
20/3 Museumles Bastei Vuurvliegen 
 
Week 13 
24/3 20u: MR 
25/3 Excursie Harms Hoeve – Libellen 
 
Week 14 
30/3 9-10u Gympodium 

(Geplande) vervanging 
3/5 Annelies -> Marieke (werkdruk) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

Coronavirus 
Bij deze nieuwsbrief vindt u in de bijlage de laatste informatie vanuit de GGD over 
de maatregelen voor scholen en kinderopvang t.a.v. het coronavirus.  
In de klassen is het hygiënebeleid besproken en op alle toiletten hangen posters 
met alle stappen van een goede hygiëne om de leerlingen hieraan te herinneren. 
Zeep en papieren handdoeken zijn (zoals altijd) goed aangevuld.  
 
Klassenraad 
In de 2e week na de vakantie staan voor alle groepen de klassenraden gepland: 
een avond voor en door ouders. De klassenouder van elke groep maakt samen 
met de leerkrachten de agenda voor deze avond.  
Er zal op deze avond in elke groep in ieder geval een onderdeel van ons 
freinetonderwijs centraal staan.  
 
Voorzijde schoolplein 
In de vakantie is er weer hard gewerkt door Kasper van ‘De Timmertuin’; dit keer 
aan de voorzijde van de school. Alle bestrating is opgehoogd en, waar nodig,  
hersteld zodat er minder plassen ontstaan bij regen. En verder zijn er overal 
borders aangelegd met beplanting. Ook de houten bogen krijgen begroeiing.  
Je ziet overal het voorjaar al komen met nieuwe uitlopers en knoppen en de 
eerste plantjes en bloemen komen op. We verheugen ons op een uitbundig groen 
schoolplein, zowel aan de voor- als achterzijde! 
 
Nieuwe leerlingen voor de Regenboog  
Deze week komt er een advertentie in het 
gemeentenieuws van alle Maldense scholen met 
een aankondiging van de open dagen/avonden. 
Onze open avond is tijdens de T&T op 19 maart 
van 1845-1945u.  
Deze week krijgen alle leerlingen onze flyer weer 
mee. Deelt u deze uit aan iemand die mogelijk 
interesse heeft? Alvast bedankt!  
 
Gympodium 30 maart 2020 
Omdat we dit schooljaar op maandag i.p.v. op woensdag gymmen hebben we ons 
gympodium verzet naar maandag 30 maart. U bent van 9 tot 10u van harte 
welkom in de Veldschuur.  



 
 
 

 
 

Vanuit externen 
 
 
  



 
 
 

 
 

 
 
 

Preventiewerker Indigo Gelderland 
1 op de 5 kinderen/jongeren in Nederland groeit op bij ouders met psychische of verslavingsproblemen 
(KOPP/KOV-kinderen). Voor deze kinderen is het fijn om te weten dat ze niet de enige zijn, dat ze erover 
mogen praten en dat ze daar wat ondersteuning bij krijgen. Vooral om te voorkomen dat deze kinderen en 
jongeren zelf problemen ontwikkelen! Uit onderzoek blijkt namelijk dat KOPP-kinderen 2 tot 3 keer zo grote 
kans hebben om zelf psychische problemen te ontwikkelen, en 5x vaker bij de jeugd GGZ in behandeling 
komen. Bij kinderen van ouders met een stemmings- of angststoornis, heeft zelfs 65% op 35-jarige leeftijd 
zelf een stemmings- of angststoornis! 
Om dit te voorkomen is er veel onderzoek gedaan naar beschermende factoren. En daarom geven we in 
Nijmegen al jaren (bewezen effectieve) ondersteuningsgroepen voor deze kinderen van ouders met 
psychische en/of verslavingsproblemen. Binnenkort gaan er weer een aantal groepen starten en er zijn nog 
plekken vrij! 
 

         De groep voor kinderen (8-12 jaar) start op donderdag 5 maart, van 15.30-17.00 uur. In deze doe-
praat groep hebben we het spelenderwijs over gevoelens, leren de kinderen over wat de ziekte van 
papa/mama is en hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze groep lijkt al vol te zitten, maar wijs ouders 
er wel vast op, de volgende groep start in september/oktober. 

         De groep voor jongvolwassenen (17-25 jaar) start op dinsdag 31 maart, van 15.30-17.30 uur. 
Herkenning bij anderen die in eenzelfde situatie zitten, grenzen aangeven en je losmaken van thuis 
zijn belangrijke thema’s in deze groep. 

         De groep voor jongeren (13 - 16 jaar) start op dinsdag 22 september, van 15.30-17.00 uur. Deze 
groep heeft als belangrijkste doel om bij elkaar herkenning, begrip en steun te vinden, zodat ze zelf 
eventuele moeilijkheden de baas kunnen blijven. 

         Daarnaast is er het doorlopende aanbod van de Ouder-baby interventie (i.s.m. GGD en Entrea). 
Voor ouders met psychische problemen en hun baby (0-12 maanden) is er individuele begeleiding 
mogelijk. Hierbij werken we met video-opnames om ervoor te zorgen dat ouders beter contact 
krijgen met hun kind, zelfvertrouwen krijgen in hun ouderrol en zo de hechting goed op gang komt. 

 
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Beschikbaar voor inwoners regio Nijmegen (dus ook 
Beuningen, Heumen, Wijchen, Berg&Dal, Lingewaard).  
Een vraag of even overleggen? Bel of mail mij gerust!  
Kijk ook eens op www.koppkvo.nl om te kijken wat je als professional nog meer kan doen voor deze 
kinderen/jongeren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Dieke de Koning 
Preventiewerker Indigo Gelderland 
06-31673133 / 026-3124483 
d.de.koning@indigogelderland.nl 

 
 
 

http://www.koppkvo.nl/
mailto:d.de.koning@indigogelderland.nl


 
 
 

 
 

 
Nieuw initiatief KION  



 
 
 

 
 

 

Toneelvereniging Steeds Hoger 

De Kids nemen u bij deze voorstelling mee naar een virtuele wereld. 

Claire en Bente moeten nablijven. Terwijl ze in het straflokaal wachten op de komst 

van de schoolleider wordt hun nieuwsgierigheid gewekt door een grote kist. Deze kist 
blijkt de ingang van een computergame te zijn. Bente en Claire komen terecht in 

Levelland. De Game-Queen regeert hier met harde hand. De meiden kunnen het spel 
alleen verlaten door zes levels te spelen. Waar de level-masters ze het liefst alleen 
maar willen helpen, maakt de Game-Queen het de meiden alleen maar lastiger. Zal het 

ze ooit lukken de uitgang te vinden? 


