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De herfstvakantie is al weer even achter de rug en de dagen worden
ook korter.
De groepen 3 t/m 8 hebben het eerste keuzeatelier gehad, hebben
we een nieuwe leerling in de jeugdgemeenteraad en bij de kleuters
zijn ze begonnen met het nieuwe thema BOUWEN. Onze nieuwe OCer juf Yolanda stelt zich in deze Boog ook voor. Kortom, weer
genoeg te lezen.
Veel plezier!

Verkeersveiligheid rondom de school
Afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met de
knelpunten rondom de school. Er zijn bijvoorbeeld universele
beeldmerken gekomen zodat iedereen weet dat je in de buurt
van een school bent. Ook zijn er paaltjes geplaatst bij het
fietspad bij het kleine plein. Er mag daar dus niet worden
geparkeerd. Ook is parkeren op het grasveld niet toegestaan.
Mochten er geen parkeerplaatsen meer vrij zijn in de
Lavendelstraat of Tijmstraat, kunt u ook parkeren op de
parkeerplaatsen bij de schoenwinkel. Verkeerd geparkeerde
auto’s zorgen voor gevaarlijke situaties omdat het zicht dan
niet meer optimaal is. Kinderen kunnen de weg niet goed
inkijken en zien dus niet of er andere weggebruikers
aankomen.
Het is ’s morgens langer donker en zeker als het regent zijn
weggebruikers niet altijd goed zichtbaar. Goede
fietsverlichting is heel belangrijk. Fietsers zijn kwetsbaar in
het verkeer en zeker als het donker is zijn ze zonder
verlichting niet zichtbaar voor auto’s.
In de komende periode gaan we op De Regenboog weer onze
oranje en groene kaartjes actie houden. Hierbij wordt
gekeken of kinderen en ouders veilig naar school komen. Ook
letten we daarbij op de zichtbaarheid. Hebben kinderen hun
licht aan op de fiets? Weten ze hun plek op de weg en
gebruiken ze die op de goede manier? Parkeren ouders hun
auto in de daarvoor aangegeven vakken? Goed gedrag wordt
beloond met een groen kaartje. Bij gedrag waar nog wat aan
moet worden verbeterd wordt een oranje kaartje uitgereikt.
Ook ontvangen alle kinderen een verrassing….. Deze actie
wordt georganiseerd door onze leerlingenraad van dit jaar en
van vorig jaar. Wanneer onze actie zal zijn is nog een
verrassing, want natuurlijk moeten we ons altijd veilig
gedragen in het verkeer!

Verjaardagen in november…
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Respectregel van de maand
Voor de herfstvakantie is er weer een vergadering geweest van
de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft de respectregel
van deze maand bedacht. De regel is:

Afscheid van De Regenboog
Morgen nemen twee leerlingen
afscheid van De Regenboog. Wij
wensen Christiano en Djevano
van Riet heel veel succes op hun
nieuwe school

Na het werken en spelen ruim je je eigen spullen op en
daarna help je elkaar.
Deze regel staat komende maand centraal en hier wordt in de
klassen extra aandacht aan besteed. Het is fijn als u het er
thuis met uw kind(eren) ook over heeft.

Verslag studiedag 5 oktober
Op 5 oktober hebben we een studiedag gehad. Deze zou eerst met heel RBOB zijn, maar door
Corona had iedere school die dag een eigen studiedag. De ochtend op De Regenboog stond in het
teken van cultuuronderwijs. Met het team (Juf Sanne digitaal vanuit thuis) hebben we gesproken
over de volgende vragen:
Wat vinden wij goed cultuuronderwijs?
Wat zien we daarvan op De Regenboog?
Waar liggen onze krachten?
Waar hebben we hulp bij nodig?
Na deze inventarisatie hebben we het gehad over de invulling van de cultuurloper voor de komende
vier jaar. Daar zijn drie concrete acties uit gekomen.
1: We gaan verder met RegenboogTV. Ieder schooljaar komen er drie afleveringen van
RegenboogTV, een voor de kerstvakantie, een voor de meivakantie en een voor de zomervakantie.
Het beeldmateriaal zal worden aangeleverd door onze leerlingen van groep 3 t/m 6 en de leerlingen
van groep 7/8 zetten alles in elkaar.
Natuurlijk worden de activiteiten van de kleuters ook in beeld gebracht en geven zij toelichting op
waar ze in de groepen 1/2 mee bezig zijn.
2: In de komende vier jaar gaan we een handleiding schrijven over het cultuuronderwijs op De
Regenboog. Wat is onze visie? Hoe organiseren we ons cultuuronderwijs en hoe voeren we het uit?
Als we dan nieuwe collega’s krijgen weten zij ook wat we doen bij een viering, een keuzeatelier,
het openen van een kinderboekenweek etc. etc. Veel zaken staan al op papier, maar dit zijn
allemaal losse documenten. Door daar een handleiding van te maken en deze ook jaarlijks te
updaten, krijgen we een dynamisch document.
3: Voor de komende vier jaar gaan we werken aan het integreren van de executieve functies in ons
cultuuronderwijs. Executieve functies zijn vaardigheden waaraan de kinderen werken zodat ze
beter kunnen leren. Denk bijvoorbeeld aan leren plannen
van een of meerdere taken, een planning ook weg kunnen
zetten in de tijd, doorzetten als iets niet gaat zoals je zou
willen, kunnen reflecteren. Deze vaardigheden leren de
kinderen op De Regenboog vanaf groep 1. We zijn daar dit
jaar gestart met de Breinhelden. Dit zetten we door tot
en met groep 8, aangezien de executieve functies steeds
belangrijker worden, zeker ook richting het voortgezet
onderwijs. In de volgende Boog zal in onze rubriek: hoe
doen we dat? Worden ingegaan op onze Breinhelden.
Hoe we dit thema precies gaan vormgeven weten we nu
nog niet. Dit doen we in overleg met Marie-Jose Stravens,
onze Cultuurcoordinator. Zodra daar meer over bekend is,
hoort u dit van ons

Agenda
9-11
10-11
13-11
13-11
17-11
24-11
25-11
27-11

Week van respect
MR vergadering 20.00uur
Versieren Sint 19.30uur
Viering 8.30uur
Keuzeatelier
Keuzeatelier
OR vergadering 20.00uur
Viering 9.30uur

Welkom op De Regenboog
Op 10 november starten Joep en
Tuur Koolen in groep 1/2A. Op 28
november mag ook Mees Daams
beginnen in groep 1/2 A. Alle drie
de jongens zijn al aan het oefenen
en dat gaat heel erg goed. Wij
wensen ze veel plezier op De
Regenboog.

Keuzeatelier
Het eerste keuzeatelier is weer achter de rug. Er werden herfststukken gemaakt met pompoenen,
halloweenhuisjes geknutseld, portretten getekend, proefjes gedaan en met diverse materialen een
hand geknutseld. Weer een groot succes. Het volgende atelier is over twee weken en dan zal ook juf
Inge een atelier verzorgen. We krijgen dus nog een breder aanbod.

Onze nieuwe OC-er stelt zich voor
Beste ouders/verzorgers,
Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Yolanda
Verhoeven, 55 jaar, getrouwd met Fons, 2 kinderen en een
schoonzoon (Jolieke, Bas en Andy) en sinds 30 juli trotse oma
van ons eerste kleinkind, Flore.
Ik werk zo’n dikke 20 jaar in het basisonderwijs.
Eerst als leerkracht In Veldhoven, daarna in Valkenswaard
waarbij ik in alle groepen les heb gegeven.
Vanaf 2010 ben ik, naast leerkracht, binnen de stichting ook
ingezet als auticoach, ambulant begeleider cluster 4 en
leerkrachtondersteuner op het gebied van gedrag. De laatste 4½
jaar tot op heden werk ik als Kwaliteitsondersteuner op 2 basisscholen.
Deze functie is vergelijkbaar met de OC-functie op de Regenboog.

Ik heb de Regenboog leren kennen als een school waar “samen” hoog in het vaandel staat. Een
warme, open, samenwerkende en -lerende school. Ik heb heel veel zin om hier mijn steentje aan bij
te kunnen dragen en kijk uit naar een prettige samenwerking kinderen, collega’s en met u als
ouders/verzorgers van het kostbaarste bezit wat er is: uw kind(eren)!
Hartelijke groet,
Yolanda
Halloweentocht
Afgelopen zaterdag was het Halloween. Een
aantal kleuterouders had het idee om een
Coronaproof Halloweentocht te organiseren. Ze
verwachtten wel wat mensen die zouden komen,
maar het bleken er meer dan 50 te zijn! Een
geweldige opkomst. In het bos aan de rand van
Bergeijk was een tocht uitgezet waarbij men per
gezin of klein groepje langs 8 posten kon lopen.
Bij iedere post konden de kinderen een spelletje
doen. Bij een post stonden twee hele enge
heksen. Gelukkig bleken het juf Lisanne en juf
Karin te zijn. Ook waren er diverse papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s die eng verkleed bij een
post zaten. Het was een zeer geslaagde
activiteit. Wij willen alle mensen die deze tocht
mogelijk hebben gemaakt, heel hartelijk
bedanken.
Actie Bruna
Tijdens de Kinderboekenweek had de Bruna in Bergeijk een leuke actie. U kon de bonnetjes van de
kinderboeken die u daar had gekocht op school inleveren en dan mag de school voor 20% van het
totale bedrag boeken uitzoeken. We zijn heel blij dat zo veel ouders hieraan hebben meegedaan en
dat we dus voor €50 euro boeken mogen gaan uitzoeken! Dat betekent dat iedere klas een boek
voor €10 euro mag gaan kiezen. Zodra we de boeken binnen hebben leest u in de Boog voor welke
boeken we hebben gekozen.

Uit de Groepen
Gelaarsde Katjes en Knibbel Knabbel Knuisjes
Thema Bouwen
De Gelaarsde Katjes en de Knibbel Knabbel Knuisjes zijn vorige week begonnen met
een nieuw thema, namelijk architectuur en bouwen. Er wordt druk getimmerd en
gebouwd in de gang. Als er een toren omgaat wordt er eerst “van onderen!”
geroepen en er wordt niet meer gewoon een boterham gegeten, maar er wordt
geschaft. Tijdens de viering heeft u ook kunnen zien dat er wordt gezongen over het
bouwen van een huis. Het thema leeft in onze kleuterklassen!

Feestbeesten
Jeugdgemeenteraad
In groep 7 wordt er ieder jaar een nieuw lid voor de jeugdgemeenteraad
gekozen. Deze neemt voor twee jaar deel aan de jeugdgemeenteraad.
Namens groep 8 zit Eliza er nu voor het tweede jaar in. De leerlingen van
groep 7 konden zichzelf verkiesbaar stellen en moesten vervolgens in een
presentatie vertellen waarom zij in de jeugdgemeenteraad wilden. Daarna
werd er echt gestemd. Met 60% van de stemmen is Marijn gekozen. Tijdens
de viering werd haar naam bekend gemaakt. Intussen is ze officieel
geinstalleerd. Ze heeft tijdens de vergaderingen haar eigen naambordje en
microfoon. Samen met Eliza vertegenwoordigt ze dit jaar De regenboog en
gaan ze zich inzetten om Bergeijk nog beter te maken voor de jeugd.

Sjors Sportief en Creatief
Ieder jaar mogen de leerlingen van de basisscholen een ontwerp maken
voor het boekje van Sjors Sportief en Creatief. Iedere school mag een
ontwerp insturen. De Regenboog had het ontwerp van Danielle
ingestuurd. En…dat was ook het winnende ontwerp. Op het boekje wat
alle kinderen van Bergeijk krijgen staat dus de tekening van Danielle.
Vandaag is zij door de sportcoach en de mascotte in het zonnetje gezet
bij de gymles en heeft ze een diploma en een mooie doos kleurpotloden
gekregen.

