
 
 

   
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

 
De gesprekken voor de groepen 3 t/m 8 
worden nu gevoerd en wij vinden het 
prettig om op deze manier samen met 
jullie als ouder(s) en de leerling te 
bespreken hoe de start geweest is en op 
welke manier we het beste samen 
kunnen werken dit schooljaar. 
 
Voor de kleuters staan deze gesprekken net voor 
de herfstvakantie gepland. 
 
In het kader van de gouden weken worden er 
wensvlaggetjes gemaakt door de leerlingen die 
daarna door ouders en leerlingen die dit leuk 
vinden, samengevoegd worden tot een lange 
wensslinger. 
 
Op vrijdag 30 september hebben wij met het 
team een studiedag in Utrecht met als thema 
‘levend taalonderwijs’ (alle kinderen zijn dus 
vrij).  Teamleden van alle freinetscholen in 
Nederland en ook een aantal vanuit België 
komen bij elkaar en we bezoeken workshops 
rondom dit thema. Zo zijn er workshops over 
woordenschat, creatief schrijven, begrijpend 
lezen, poëzie, de vrije tekst, de taal van 
muziek en nog veel meer. Wij hebben ons 
ingeschreven bij verschillende workshops en 
hopen volop inspiratie op te doen voor ons 
eigen taalonderwijs op school! 
 
 
 

Kalender september/oktober 2022 
20/9 Startgesprekken groep 3 t/m 8 
26/9 20u Oudervereniging 
27/9 20u: Algemene ledenvergadering OV 
29/9 20u MR-vergadering 
30/9 STUDIEDAG alle leerlingen VRIJ 
5/10 Start Kinderboekenweek 
13/10 Startgesprekken groepen 1-2 
18/10 Startgesprekken groepen 1-2 
19/10 Naamfeestdag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Jarigen t/m 3 oktober 2022 
22/9 Lana (8 jaar) 
23/9 Mees B (4 jaar) 
25/9 Elisa (11 jaar) 
29/9 Floor (11 jaar) 
1/10 Anna (10 jaar) 
2/10 James (5 jaar) 
3/10 Mees E (5 jaar) 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegbrengmomenten sept/okt 
Vrijdag 23 september 
Donderdag 6, 13 en 20 oktober 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 
Kinderboekenweek en Naamfeestdag 
Op 5 oktober start de kinderboekenweek en dit 
jaar is het thema Gi-ga-groen! Op 19 oktober is de 
Naamfeestdag, we vieren dan de verjaardag van de 
school en sluiten de kinderboekenweek af. De 
verdere invulling hiervan en een eventueel verzoek 
voor ouderhulp (we vinden het bijvoorbeeld altijd 
leuk als ouders komen voorlezen in de klas in deze 
weken!) volgt via Parro. 
 
 
 
Reminder: Algemene Ledenvergadering door de oudervereniging (OV) 
Elk jaar aan het begin van het schooljaar organiseert de oudervereniging een 
algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering geven de 
bestuursleden algemene informatie over de OV en worden er een aantal besluiten 
in stemming gebracht onder de leden.  
 
De ALV wordt gehouden op 27 september om 20.00u. Het wordt een hybride 
vergadering. U bent vanaf 19.30u welkom op school, of u kunt gebruik maken van 
de onderstaande Teams-link.  
Deelnemen aan gesprek (microsoft.com) 
 
Zorg er a.u.b. voor dat u op tijd ingelogd bent, zodat we op tijd kunnen starten. 
 

 
Wijziging tijdstip jaarkalender 
Een oplettende ouder zag dat er een verschil was in de A tot Z-gids en de 
jaarkalender op de website. Er was een vrije middag verwisseld. 
Voor de duidelijkheid hier de goede versie: 
• Donderdag 13 april: Thee & Tentoonstelling. Alle leerlingen 

gaan gewoon tot 14.30u naar school toe. 
• Donderdag 29 juni: Zomerpicknick. Alle leerlingen zijn om 

12u vrij en komen aan het einde van de middag weer naar 
school voor de picknick. 

Dit is ook aangepast in de A tot Z-gids en de kalender op de 
website. 
 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MjgwMjdjMjAtZWNmOC00YzlhLWJiNmEtYzQzNTUyMTc2NzBh%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252207c7ddda-4671-4aa1-b2d2-8063eb5f71a3%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25229846f72d-b141-4dfa-971f-d910cbc8adce%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b010694f-68a7-4840-b137-a62e6d3e1fda&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 
 
 

 
 

 
Vernieling hekwerk school en tennisvereniging 
Helaas zijn er weer vernielingen geweest aan het hekwerk van school. Dit is vorig 
jaar deels vervangen, maar dit is opnieuw kapot gemaakt. Ook de 
tennisvereniging heeft te maken met deze vernielingen, ook daar is het hekwerk 
gesloopt. De tennisvereniging had gehoord dat hier kinderen van school bij 
betrokken waren. Tijdens schooltijd is dit echter geen speelgebied.  
 
Mocht(en) uw kind(eren) vaker spelen 
op het grote veld, wilt u hen dan op het 
hart drukken de hekwerken met rust te 
laten ondanks dat het een leuk spelletje 
kan zijn om de geraamtes te 
ontvlechten? Dank jullie wel!  
 
 
 

  



 
 
 

 
 

Vanuit externen 
 
Gemeente Heumen 
Koortsboom genomineerd voor 'Boom van het jaar' 
 
Het Natuurfonds organiseert voor de 5e keer de landelijke verkiezing van de Boom van het Jaar. Bij deze 
verkiezing gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Het belang van de boom voor zijn omgeving, de 
maatschappij en zijn geschiedenis. We hebben de Koortsboom in Overasselt (St. Walrick) en eigendom van 
Staatsbosbeheer uiteraard aangedragen. Uit 82 bomen heeft een vakjury per provincie één boom 
genomineerd. Voor de provincie Gelderland is dat de Koortsboom geworden, we zijn heel trots! Stemt u 
ook mee om de Nederlandse boom van het jaar te worden? 
 
Naast de ruïne van de middeleeuwse Sint-Walrickkapel (een Rijksmonument) staat een zomereik die nog 
altijd dienst doet als koortsboom. Het volksverhaal vertelt dat als een lapje stof aan de koortsboom (ook wel 
‘lapjesboom’) wordt gebonden, deze boom ervoor zorgt dat de ziekte verdwijnt. Koortslijdende 
bedevaartgangers hangen een door de zieke gedragen 
kledingstuk in de takken, in de veronderstelling dat de 
boom het daarin aanwezige koortsvocht opneemt. De 
huidige Koortsboom stamt uit 1903. In de 
coronaperiode werden ook mondkapjes in de eik 
gehangen. Tegenover de boom is een bankje 
geplaatst ter nagedachtenis aan de coronadoden. 
Daarnaast vindt elke Paaszaterdag in alle vroegte bij 
de koortsboom het jaarlijkse Paaszingen plaats. Een 
traditie die sinds kort is bestempeld als Immaterieel 
Erfgoed. Burgemeester Minses (portefeuillehouder 
Erfgoed): “Al bij mijn eerste kennismaking met onze 
gemeente viel deze bijzondere boom mij op. Het is 
een bron van traditie en bovendien een plek van 
troost, ontmoeting en samenkomst. Het is belangrijk 
om dit groene erfgoed te koesteren”. 
 
Stemt u ook mee? 
Tot 17 oktober (12.00 uur) kunt u via de 
website: www.deboomvanhetjaar.nl(externe 
link) stemmen op de Koortsboom. De provinciale 
winnaar met de meeste stemmen wordt op 18 
oktober bekend gemaakt en gekozen tot de 
Nederlandse Boom van het Jaar. Deze winnaar wordt 
in oktober/november op locatie feestelijk gehuldigd. 
Tevens dient deze boom als de Nederlandse inzending 
voor de Europese Tree of the Year 2023. 
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deboomvanhetjaar.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectie%40regenboogmalden.nl%7C49e6ec7dce264e28e7c308da97d555c7%7C07c7ddda46714aa1b2d28063eb5f71a3%7C0%7C0%7C637989239785274155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lU9%2FfaoYe9DD6c33upXIpkSnF5QYKv3qnKfv8cfTaXI%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.deboomvanhetjaar.nl%2F&data=05%7C01%7Cdirectie%40regenboogmalden.nl%7C49e6ec7dce264e28e7c308da97d555c7%7C07c7ddda46714aa1b2d28063eb5f71a3%7C0%7C0%7C637989239785274155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lU9%2FfaoYe9DD6c33upXIpkSnF5QYKv3qnKfv8cfTaXI%3D&reserved=0

