
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
Deze week zullen de leerlingen tijdens het 
kinderpodium aan elkaar laten zien aan welke 
thema’s er gewerkt wordt in de klas. Na de 
herfstvakantie zijn alle thema’s weer gewisseld, 
dus er is genoeg om over te vertellen. 
 
Ook de Sint heeft weer een bezoek 
gebracht aan de school en gevraagd of 
wij hem willen helpen dit jaar. Hij heeft 
het zo druk en hij zou het fijn vinden als 
alle leerlingen een gedicht voor hem willen maken dit jaar in plaats van 
andersom.  
 
Daar gaan alle groepen mee aan de slag natuurlijk!  
 
 
Thee & Tentoonstelling  
Tijdens het kinderpodium deze week zullen de 
leerlingen hun werk weer aan elkaar presenteren, 
maar afgelopen vrijdag heeft u als ouder(s) ook 
een beetje mee kunnen genieten. Nogmaals dank 
aan de leerlingen van 7-8 voor hun zelf gemaakte 
vlogs en dank aan alle leerlingen die iets hebben 
verteld over waar zij zelf en/of de groep mee bezig is geweest.  
 
Werkzaamheden wijk achter de speeltuin 
De huizen in de wijk achter het speelveld en de tennisbaan worden gerenoveerd. 
Hiervoor is bouwverkeer nodig. Er is met de projectleider afgesproken dat er 
geen bouwverkeer meer over het grote speelveld zal rijden. Alles gaat er sinds 
afgelopen week omheen.  
Mocht u iets anders zien, meld het dan gerust. Dan neem ik weer contact op.  
 
 
 

Jarigen t/m 30 november 
23/11 Faris (4 jaar) – welkom! 
24/11 Laïz (8 jaar) 
27/11 Puck en Steef (8 jaar) 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
Vanaf 2/11: Cindy Jacobs in groep 2/3 op ma/di/wo 
Vanaf 2/11: Esther in groep 7/8 op vrijdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender nov/dec 2020 
26/11 Kinderpodium zonder ouders 
30/11 Oudervereniging online 
1/12 Studiemiddag: lln v.a. 12u VRIJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 

 
Subsidie voor extra ondersteuning leerlingen na thuisonderwijs 
Wij hebben als stichting extra gelden ontvangen om extra ondersteuning te 
kunnen bieden aan leerlingen. Het gaat dan om leerlingen die, om welke reden 
dan ook, door het thuisonderwijs iets gemist hebben en hierdoor extra 
ondersteuning kunnen gebruiken. Dit kunnen bijvoorbeeld bepaalde 
rekenstrategieën zijn die niet goed aangeboden of geoefend zijn, of bepaalde 
spellingregels die nog niet zitten. Vanaf deze week wordt er daarom op dinsdag 
en vrijdag extra leertijd ingezet voor een aantal leerlingen. Klaartje, de 
onderwijsassistent die al langere tijd verbonden is aan onze school, zal deze 
ondersteuning bieden. Ouders van leerlingen die door haar begeleid worden, 
krijgen hierover bericht.  
 
Luizenkammen 
Voorlopig worden er nog geen luizen gekamd op school en dit betekent dat we 
een beroep doen op ouders thuis om regelmatig de haren van uw kind te 
controleren. Op deze manier houden we de school luizenvrij. 
Mocht u nu zelf geen luizenkam hebben, wilt u dit dan aangeven via een mailtje 
naar directie@regenboogmalden.nl? Wij zullen dan samen met de 
oudervereniging een aantal luizenkammen aanschaffen die u thuis kunt 
gebruiken.  
 
Afscheid Cindy – Libellen 
Cindy heeft met veel plezier de afgelopen weken vervangen bij de Libellen. Het 
was voor de leerlingen prettig dat er een vaste vervanger was die vol 
enthousiasme het stokje van Frederique over heeft genomen.  
Cindy zal op maandag 30 november haar laatste werkdag hebben op de 
Regenboog.  
 
Visie en doelstelling Oudervereniging 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuwe opzet van de oudervereninging.  
 
Maandag 30 november is de volgende vergadering en is de nieuwe OV 
waarschijnlijk helemaal compleet. Zij zullen zich dan voorstellen in de 
nieuwsbrief.  
 
Hieronder leest u waar de OV zich mee bezig houdt en voor school en u als 
ouder(s) betekent. 
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Zoals elke basisschool heeft ook de Regenboog een oudervereniging (OV).  
Met ingang van dit schooljaar hebben zes ouders een plek in deze vereniging: 3 
bestuursleden en 3 leden, allen ouders van de Regenboog.  
 
Deze oudervereniging heeft drie belangrijke taken: 
- zorgen dat ouders zich betrokken voelen bij school; 
- een klankbord zijn voor de ouders van de school; 
- de school ondersteunen bij de verschillende vieringen en feesten. 
 
Om met deze laatste te beginnen: de OV helpt in de organisatie van de vieringen. 
Zij zitten in de werkgroep die bestaat uit 1 of 2 leerkrachten en de OV-ouder. 
Indien nodig worden er door de werkgroep nog meer ouders gevraagd voor hulp. 
Op de dag van de viering zelf ondersteunen zij het team en/of regelen zij 
hulpouders om dit te doen. 
 
Om de lijnen met school kort te houden komt de OV vijf of zes keer per jaar samen 
om met Judith te vergaderen. Tijdens de vergadering staan de geplande 
activiteiten op de agenda en is er ruimte om vragen of zorgen van ouders te 
bespreken. De vereniging spreekt namens alle ouders en vormt daarbij een 
klankbord tussen ouders en school. Als ouders een vraag hebben over school (die 
niet specifiek over hun kind gaat) dan kunnen zij deze bij de oudervereniging 
neerleggen. 
 
Tot slot bespreekt de OV ook wat de hoogte van de ouderbijdrage zou moeten zijn 
en waar het geld aan uitgegeven wordt. Hierover leggen zij jaarlijks 
verantwoording af. 
 
Mocht u vragen hebben over de oudervereniging, dan kunt u altijd terecht bij één 
van de leden.  
 

 
  



 
 
 

 
 

Vanuit externen 
 
 


