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We zijn begonnen!
En we zijn heel goed begonnen! Er wordt overal hard
gewerkt, de eerste kampperikelen komen al naar boven,
alle klassen hebben nieuwe namen, de info-avonden zijn
geweest en waren heel goed bezocht, alle nieuwe spullen
zijn ontdekt door de leerlingen. Kortom: een hele goede
start!
In de deze Boog vindt u informatie over verschillende zaken
die komende maand aan bod komen. Allereerst natuurlijk
het kamp, maar ook Bergeijk Remembers, de studiedag en
nog veel meer. Veel leesplezier!

Studiedag 4 september
Op 4 september hebben we de eerste studiedag van dit
schooljaar. Alle juffen gaan die dag o.a. aan de slag met:
- Numicon (ondersteunend rekenmateriaal),
- De vieringen
- De nieuwe taal en spellingmethode STAAL
- De nieuwe groepsplannen.
-Prowise Go ( een nieuwe computeromgeving waar we dit
schooljaar op alle scholen van RBOB mee gaan werken)
In de volgende Boog krijgt u een terugblik op deze studiedag.

Familiefeest 6 september in De Bucht
Komende vrijdag is het dan zover: ons familiefeest in De Bucht.
Vanaf 17.00 is iedereen welkom. Er kan in de speeltuin worden
gespeeld en gezellig worden gekletst. Om 21.00 is het feest
afgelopen. De kosten zijn 5 euro per persoon. Daarvoor krijgt u
een frietje en een snack. Voor de kinderen is er ranja. De
ouders mogen zelf hun eigen drinken meenemen.
Helaas is het zwembad deze avond niet open! Er kan dus
niet worden gezwommen, maar wel volop gespeeld.
Betalen kan nog tot uiterlijk 4 september bij Marieke (directie)
Eefje Sanders (mama van Ravi en Sterre) of Esther van der
Tak (mama van Matz, Pien en Tijn)

Gevonden voorwerpen
Deze week liggen de gevonden
voorwerpen weer op de kast bij het
directiekantoor. Wilt u kijken of er iets
van uw kind(eren) bij zit? Alles wat er
vrijdag nog ligt gaat weg.

Bergeijk Remembers
In deze periode wordt herdacht dat Brabant 75 jaar geleden
werd bevrijd. Voor Bergeijk kwam die bevrijding op 16
september. Daar wordt dit jaar natuurlijk extra aandacht aan
besteed. Alle groepen krijgen een verhalensessie in de nieuwe
bibliotheek en brengen een bezoek aan het buizenstelsel bij de
kerk, waar er een verhaal wordt verteld over de onderduikers in
de Tweede Wereldoorlog.
Op 16 september zullen vanuit de Liberation Task Force, 50
legervoertuigen door Bergeijk komen naar ’t Hof. De
Regenboog staat mee langs de route. De aankomst zal rond
10.15uur op ’t Hof zijn. De Regenboog staat op het stuk tussen
de Primera en het Chinese Restaurant. Een mooie gelegenheid
om er samen bij stil te staan dat we al 75 jaar in vrijheid in
Nederland mogen leven.

Kijk voor meer info op
https://www.omroepbrabant.nl/n
ieuws/2978450/BrabantRemembers-Als-ikverder-vroegzei-hij-altijd-dat-neem-ik-mee-inm-n-graf
https://www.brabantremembers.
com/bezetting/de-drollen-van-dehond/

We gaan op kamp!
Nog 2,5 week en dan vertrekken we met de hele school naar Neerpelt. De kinderen van groep 1-2
zijn op woensdag 18 en donderdag 19 september er gezellig bij en de groepen 3 t/m 8 blijven nog
een dagje langer en komen vrijdag 20 september weer terug. De kinderen van groep 1-2 hebben
vrijdag 20 september een dagje vrij om uit te rusten
van alle spelletjes, activiteiten, de frietkar en nog
veel meer leuke dingen die we allemaal gaan doen.
Natuurlijk wordt er in de klassen al veel over gepraat
en volgende week is de eerste kampworkshop. Er
worden dan kampgroepjes gemaakt waarna de
kinderen aan de slag gaan met een kampnaam, yell,
vlag en natuurlijk een optreden voor de bonte
ochtend. De maandag voor het kamp is de tweede
kampworkshop waarbij we ook onze kampliedjes gaan
oefenen voor bij het kampvuur.
Natuurlijk krijgen alle ouders nog een mail met extra informatie over het programma, wat er
allemaal mee mag in de tas etc. We hebben er zin in!
Agenda
4-9
6-9
10-9

Studiedag 1 t/m 8 vrij
OR vergadering (20.00u)
Viering (8.30u)
Fietsencontrole gr. 6 t/m 8
Familiefeest de Bucht (17.00u)
Kampworkshop

10-9
MR Welkom
vergadering
op De
(20.00)
Regenboog!
16-9 Kampworkshop
18-9 t/m 20-9 Groep 3 t/m 8 kamp Neerpelt
18-9 t/m 19-9 Groep 1/2 kamp Neerpelt
20-9 Groep 1/2 vrij
27-9 Viering (8.30u)
30-9 Start kinderboekenweek

AVG
Tijdens de info-avonden kon u op de klassenlijst aangeven of u de AVG voorwaarden van vorig jaar
wil handhaven of dat u een nieuwe AVG lijst wil invullen. Aangezien niet alle ouders op die avond
aanwezig waren, vindt u het AVG formulier in de bijlage van deze Boog. Deze kunt u invullen en bij
de directie inleveren. Zodra we alle gegevens binnen hebben, zal u ook weer een klassenlijst
ontvangen van de klas van uw kind. Mocht u gedurende het jaar iets willen wijzigen, kunt u dit ook
altijd bij de directie aangeven via directie@bsderegenboogbergeijk.nl.

Muziekavond
De muziekavond van vorig jaar zit nog vers in ons geheugen, maar toch blikken we alvast vooruit
naar de volgende muziekavond. Zoals het er nu naar uitziet zullen de zomers alleen maar warmer
worden. Dit schooljaar staat onze muziekavond gepland op 30 juni, dus de kans dat het dan weer zo
warm is, is erg groot. Afgelopen jaar hebben we met veel kunst en vliegwerk nog terecht gekund in
de Muzenval, toen de Kattendans sloot vanwege de warmte.
Om dat te voorkomen hebben we besloten om op 30 juni 2020 de muziekavond te houden in
de Muzenval. Daar is airco aanwezig en hebben we ook meer zitplaatsen. Het risico is te groot om
dit jaar af te wachten en dan voor hetzelfde probleem als vorig jaar te komen staan. Wat betreft de
generale repetitie, zult u tegen die tijd bericht krijgen over hoe we dit aan gaan pakken. Omdat we
het nu al van tevoren weten, kunnen we op tijd beginnen met het organiseren van vervoer. We gaan
er weer een geweldige avond van maken!

Welkom op De Regenboog!

Jarigen van augustus en september
Hartelijk gefeliciteerd!
1-8
3-8
5-8
8-8
12-8
15-8
17-8
20-8
22-8
24-8
28-8

Kaito Luijbregts
groep 5/6
Nova van Leek
groep 1/2A
Ruan van Maasakkers groep 3/4
Miley Groenen
groep 3/4
Lynn de Munnik
groep 3/4
Floor Groenen
groep 1/2B
Pien Turlings
groep 3/4
Tommy Schoenmakers groep 3/4
Paul Bisseling
groep 1/2A
Nyne Koolen
groep 3/4
Teun Körner
groep 5/6

2-9
5-9
6-9
7-9
12-9
17-9
22-9
22-9
23-9
29-9

Sverre Luijten
Sil Senders
Jim van Hoof
Roan Gerrits
Aeon Bosse
Onna Willems
Fleur van Dijk
Bing van Straalen
Milan Wilbers
Breanna ten Napel

groep 1/2B
groep 1/2B
groep 1/2A
groep 7/8
groep 1/2B
groep 1/2B
groep 3/4
groep 5/6
groep 1/2A
groep 3/4

We hebben er weer veel
nieuwe Regenbogers bij!
Wij wensen jullie veel
plezier bij ons op school.
- Felix van Dongen (3/4)
- Dennis van Dongen (7/8)
- Anton Dekker (3/4)
- Robert Dekker (1/2B)
- Nova van Leek (1/2A)
- Floor Groenen (1/2B)
- Paul Bisseling (1/2A)
- Sverre Luijten (1/2B)
- Aeon Bosse (1/2B)
- Milan Wilbers (1/2A)

De nieuwe respectregel
Natuurlijk gaan we ook dit jaar door met onze respectregel. Deze maand is het een regel die we
twee jaar geleden ook hadden, maar die nog steeds heel erg belangrijk is, dus vandaar weer extra
aandacht vraagt:

We gaan respectvol om met onze eigen spullen,
die van elkaar en de school.
Deze regel staat in de maand september centraal en is regelmatig onderwerp van gesprek in de
klassen. Het is fijn als u dit ook thuis met uw kind(eren) bespreekt. De respectregel komt ook op
de agenda van de leerlingenraad en zij denken mee over de regel voor de maand daarna.

Uit de groepen
Onze nieuwe namen!
Tijdens de viering zijn de nieuwe namen bekend
gemaakt van de klassen dit jaar.
Hier komen ze:……
Groep 1/2A: De Astronauten
Groep 1/2B: De vrolijke Raketjes
Groep 3/4: De schitterende zonnestralen
Groep 5/6: De Coole Kanjers
Groep 7/8: De Battle Bende

De Astronauten en de Vrolijke Raketjes
Het thema “Ik” is van start gegaan in de groepen 1/2A en 1/2B.
Een van de onderdelen is dat er een “ik-koffer” in de klas is en die gaat een
week met een leerling mee naar huis. In die week verzamelt deze leerling
spulletjes die iets vertellen over hem of haar. Aan het einde van de week mogen
ze dan een kleine presentatie geven over wat er in de “ik-koffer” zit. Mees uit
groep 1/2B heeft de spits afgebeten. Hij had verschillende spullen bij zich,
waaronder een foto van opa, want die is heel belangrijk voor hem.

Bijlagen:
Bijlage 1: AVG formulier
Bijlage 2: aanmelden voor de typecursus van de Typetuin.

