Boog nr. 2 01-11-2021
De herfstvakantie is weer voorbij en vandaag zijn we met alle
Regenbogers gestart. Voor de vakantie hebben we de
kinderboekenweek afgesloten. Tijdens de viering heeft u kunnen zien
en horen waar de klassen mee bezig zijn geweest rondom het thema
Beroepen. Groep 1t/m 4 heeft het kabouterpad gelopen, het
peutervoorlezen gaat weer beginnen en de kleuters zijn gestart zijn
gestart met hun nieuwe project over toveren… Kortom, genoeg te
lezen in deze Boog!

Verkeersveiligheid rondom de school
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, gesponsord door
VVN. 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…
Hartelijk gefeliciteerd!
5-11
6-11
8-11
8-11
10-11
10-11
18-11
20-11
20-11
22-11
28-11

Tijn Willems
7/8
Vera van der Heijden 1/2A
Mees van Buul
3/4A
Lana van der Put
5/6
Joep Koolen
1/2A
Tuur Koolen
1/2A
Dex van Sambeeck
1/2B
Chayenn Munderman
3/4B
Anne Oomen
3/4B
Sterre du Floo
3/4A
Mees Daams
1/2A

Nieuw op De Regenboog
Deze maand starten Vera van
der Heijden (1/2A) en Dex van
Sambeeck (1/2B) op De
regenboog. Ze hebben allebei al
geoefend. Wij wensen hen heel
veel plezier.

Afscheid van De Regenboog

Afscheid van De Regenboog
Voor de herfstvakantie heeft Tijn van Roy afscheid genomen
van De Regenboog. Hij gaat naar ’t Facet, basisonderwijs voor
hoogbegaafden in Dommelen. Wij wensen Tijn heel veel
succes op zijn nieuwe school.

Agenda
2-11
5-11
8-11
10-11
12-11
19-11
23-11
24-11
30-11

keuzeatelier
Viering 8.30u
Week van respect en mediawijsheid
Peutervoorlezen Herfst
Versieren Sint 15.00 uur
Viering 8.30uur
MR vergadering 20.00uur
OR vergadering 20.00uur
Keuzeatelier

Jaarvergadering OR en MR
De jaarvergadering zal dit jaar niet fysiek
plaatsvinden. In plaats daarvan krijgt u een digitale
presentatie van de jaarcijfers en het jaarverslag van
de MR. Volgend jaar zal de jaarvergadering weer
fysiek zijn in combinatie met de evaluatie van het
kamp.
De MR en OR vergaderingen worden weer fysiek op
school gehouden. Zij starten allebei om 20.00. De
data vindt u terug in de Boog en op de jaarplanning.

Keuzeatelier
Het eerste keuzeatelier is bijna achter de rug. Er werden herfststukken
gemaakt met pompoenen, heel creatief geverfd en dan vooral niet met
een kwast, geborduurd, kunstwerken gemaakt, geïnspireerd door Keith
Harring en mandala’s gemaakt. Kortom, weer heel veel creativiteit op De
Regenboog.

Luizen pluizen
Op woensdag 3 november zal er weer worden gecontroleerd op hoofdluis. Nu er weer dikkere jassen
worden gedragen is de kans op hoofdluis groter. Daarom zal ons luizenpluisteam alle kinderen
controleren. Mocht u mee willen helpen, kunt u zich om 8.30uur melden in de koffiekamer. Wilt u
niet dat uw kind wordt gecontroleerd, kunt u dit via de mail aangeven bij Marieke. Indien tijdens de
controle hoofdluis of neetjes worden aangetroffen krijgt u een telefoontje met het verzoek uw kind
op te komen halen en de haren te behandelen met speciale luizenshampoo. Daarna kan uw kind
weer naar school. Hoofdluis is niet schadelijk, maar vooral heel vervelend.
Luizen controle vindt altijd plaats in de eerste week na een vakantie. Wij
vragen u om tussendoor uw kind(eren) ook regelmatig te controleren en te
melden bij de directie als uw kind hoofdluis heeft. Zo kunnen we samen
voorkomen dat we een uitbraak op school hebben. Voor de duidelijkheid:
hoofdluis heeft helemaal NIETS te maken met hygiëne en u kunt er niets aan
doen als uw kind hoofdluis oploopt. Het ene kind is er helaas gevoeliger voor
dan het andere kind.

Oproep voor Coördinator Pleinwacht
Zoals ik u voor de vakantie al had laten weten is er een verandering in de pleinwacht. We mogen de
pleinwacht zoals we dat voorheen deden, met inschrijven, niet meer doen. Alle pleinwachters
moeten namelijk een VOG hebben. In de MR hebben we dit onderwerp uitgebreid besproken en we
zijn met het volgende plan gekomen:
-

We zoeken één of misschien wel twee coördinatoren die samen met Marieke de pleinwacht
willen gaan vormgeven en begeleiden.
Als coördinator ga je samen met Marieke een plan van aanpak maken om de pleinwacht
vorm te geven op BS De Regenboog.
Bij dit plan van aanpak hebben we als uitgangspunt dat we de pleinwacht met ouders
kunnen gaan vormgeven waarbij we voor alle ouders die zich gaan aanmelden een VOG
aanvragen.

-

Dus…………………………….

Wie wil er coördinator pleinwacht
worden van BS De Regenboog?
Een duofunctie mag natuurlijk ook.
Geef je op door een mailtje te sturen naar directie@bsderegenboogbergeijk.nl
Mochten hier verder nog vragen over zijn, kunt u die natuurlijk altijd stellen

Onze stagiaire stelt zicht voor
Sinds dit schooljaar loopt Bo Ketelaars bij ons op school stage. De eerste helft van dit jaar in groep
7/8 en de tweede helft in de onderbouw. In onderstaand stukje stelt ze zichzelf voor.
Hallo,
Mijn naam is Bo Ketelaars, ik ben 24 jaar oud en woon in Eersel. Eind augustus ben ik begonnen aan
mijn 3e jaar aan Hogeschool de Kempel in Helmond (pabo) en dit schooljaar loop ik stage op De
Regenboog. Dit eerste semester ben ik op de dinsdag en de woensdag te vinden in groep 7/8 bij juf
Sanne.
Voordat ik aan deze opleiding begon heb ik Summa Sport & Bewegen niveau 4 afgerond als
bewegingsagoog. Na de opleiding tot bewegingsagoog, heb ik twee tussenjaren gehad. In het eerste
jaar heb ik gewerkt bij Jump XL in Eersel. In het tweede tussenjaar ben ik werkzaam geweest op
een eigen groep binnen Korein Kinderplein in Eindhoven. Ook heb ik danslessen gegeven aan
kinderen van 2 tot 4 jaar en aan kinderen van 7 tot 9 jaar. Door het werken met kinderen ben ik
erachter gekomen dat dit is wat ik heel graag wil. Ik vind het te gek om te zien dat leerlingen iets
met mijn hulp kunnen!
Ik vind het fijn om actief bezig te zijn in de vorm van fitness, wandelen en dansen. Dit dansen heb
ik altijd met veel plezier gedaan bij een vereniging, nu dans ik liever in mijn vrije tijd. Daarnaast ga
ik graag met vriendinnen op pad of kruip ik op de bank met een goed boek.

De afgelopen weken heb ik al goed kennis kunnen maken op De Regenboog en hebben de meeste
leerlingen mij al eens door de wandelgangen zien lopen. Wat ik fijn vind aan De Regenboog is dat
het een kleine school is, daardoor kent iedereen elkaar en heerst er een fijne, veilige sfeer.
Wanneer er vragen zijn, kunt u ze altijd komen
stellen!
Groetjes Bo

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 €60 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.

Peutervoorlezen
Op 10 november starten we weer met het peutervoorlezen. Het thema van de eerste
bijeenkomst is: Herfst in het Bos. Vanaf dit schooljaar hebben we een hele speciale
gast bij het peutervoorlezen, namelijk het Regenboogmonstertje. Hij komt de
voorleesmama’s helpen bij het voorlezen. Het peutervoorlezen begint om 11.00 en
aansluitend is er een leuke activiteit. Alle kinderen van 0 tot 4 jaar zijn van harte
welkom met hun papa’s, mama’s opa’s of oma’s. In de bijlage vindt u het complete
overzicht van het peutervoorlezen voor dit schooljaar.

Uit de Groepen
Xplosion
Het prehistorisch dorp
Op 21 oktober gingen we naar het prehistorisch dorp. We zijn
met de auto en met moeders er naar toe gegaan. Toen we
aankwamen moesten we nog een stukje lopen voor we er waren.
We kregen eerst uitleg over dat je niet aan spullen mocht zitten
en wat we allemaal konden doen. Toen we gingen we in
groepjes naar binnen. Er waren allemaal activiteiten die je kon
doen, zoals broodjes maken, in huisjes kijken, vuur maken en boogschieten. Wij vonden het brood
maken het leukste. We hebben geleerd hoe ze in het verleden leefden. We vonden het een hele
leuke dag. Bedankt aan de mama’s voor hun hulp.
Groetjes Roos en Matz

Sterren van de zee, Bluppie Guppies, de Dierenclub en de Beverburcht
Groep 1 t/m 4 heeft het Kabouterpad
gelopen. Er waren al heel veel kleuren te
zien en genoeg te ontdekken over de
herfst. Sommige kinderen waren mooi
verkleed als echte kabouters. Alle ouders
die hebben geholpen, heel hartelijk
bedankt.

De leerlingenraad
De leerlingenraad heeft voor de vakantie weer een vergadering
gehouden. Daarbij is door de vertegenwoordigers van groep 5/6 een
heel goed punt ingebracht. Jens en Joy gaven aan dat de klas het
eigenlijk raar vond dat je als meisje moet wachten voor de wc omdat
er iemand op zit, terwijl de jongenswc vrij is. Toen kwam de klas met
het idee om geen aparte jongens- en meisjeswc’s meer te doen, maar
dat de wc’s door jongens en meisjes gebruikt mag worden. We
moeten er dan wel samen voor zorgen dat de WC’s netjes blijven en
de jongens moeten niet staand plassen. De leerlingenraad was het
hier helemaal mee eens en we hebben meteen de bordjes van de
deuren afgehaald.

Bijlage 1: flyer peutervoorlezen

