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Activiteitenlijst
Maandag 18 maart
Maandag 18 maart en
dinsdag 19 maart
Woensdag 20 maart
Vrijdag 22 maart
Maandag 25 maart
Vrijdag 29 maart
Maandag 1 april
Woensdag 3 april

Start week van de luizencontrole
Verkeersprogramma Streetwise voor de locatie Hoevenbraak

12.00 uur

19.30 uur

Verkeersprogramma Streetwise voor de locatie Wijbosch
Opschoondag locatie Wijbosch
Kinderen om 12.00 uur uit i.v.m. studiemiddag van het
schoolteam
Sponsorloop 2019
Vergadering van de medezeggenschapsraad
Grote Rekendag
Volgende informatiebulletin

Alle kinderen vrij op maandagmiddag 25 maart!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten zijn de kinderen maandagmiddag 25 maart
a.s. vanaf 12.00 vrij.

Ontvangen van digitale informatie
Wij sturen onze informatie digitaal. Heeft u een nieuw mailadres? Geeft u dit z.s.m. door aan juffrouw
Jolanda van Ampting van de administratie: j.vanampting@skoposschijndel.nl

Welkom op school!
Deze maand zijn ingestroomd:
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep:
Fatima
Pawel
Irakli
Omar
Boaz
Izzy
Nora

Locatie Wijbosch
Kleutergroep:
Sophie
Joris

Sponsorloop
Op vrijdagochtend 29 maart a.s. gaan alle leerlingen hardlopen tijdens de sponsorloop voor het goede
doel PHA Stichting Nederland
Pulmonale Hypertensie (PH) is een zeldzame, niet te genezen ziekte waarbij de bloeddruk in de
longslagader te hoog is. Diagnose is lastig, omdat men bij de verschijnselen als vermoeidheid en
kortademigheid vaak denkt aan andere long- en hartziekten. Goed luisteren naar je lichaam en op tijd
naar een dokter gaan is van levensbelang! Er zijn verschillende soorten PH, afhankelijk van de oorzaak.
Pulmonale hypertensie is niet te genezen, maar er zijn er wel medicijnen die de kwaliteit van leven kunnen
verhogen. Hoe eerder de diagnose wordt gesteld, hoe beter de behandeling en vooruitzichten.
PH kan iedereen overkomen: jong, oud, man of vrouw. www.pha-nl.nl
Op woensdag 13 maart krijgen de leerlingen een sponsorkaart mee naar huis. Met deze kaart gaan ze op
zoek naar sponsors voor de sponsorloop. Wij hopen dat u uw kind stimuleert om een mooi bedrag op te
halen, zodat we de stichting PHA Stichting een mooi bedrag kunnen schenken.
Wij verzoeken u om uw kind op vrijdag 29 maart (buiten)sportkleding mee te geven.
Voor de locatie Hoevenbraak ligt het parcours rond het sportveld vóór de school.
De leerlingen van de locatie Wijbosch lopen een parcours dat is gelegen aan de Kapeleind/ Loosbraak.
Tijdens het lopen van het parcours krijgen de kinderen een bekertje ranja te drinken en plakje peperkoek,
maar dit is geen vervanging voor hun 10.00 uur hapje. Indien uw kind allergisch is voor deze traktatie
vragen wij u zelf voor een vervanging te zorgen.
De leerlingen vinden het erg leuk om aangemoedigd te worden!! Indien u op vrijdag 29 maart uw
kind(eren) wilt komen aanmoedigen, verzoeken wij u om buiten het parcours te blijven. Dit om te
voorkomen dat de kinderen niet door kunnen lopen.
De tijden waarop uw kind(-eren) het parcours gaan lopen zijn als volgt:
Hoevenbraak:
8.30 - 9.00 groepen 8
9.00 - 9.30 groepen 7
9.30 - 10.00 groep 6

Wijbosch:
In de middag lopen alle groepen van 13.15 uur tot
13:45 uur.

10.30 - 10.50 groep 3
10.50 - 11.10 groep 4 & groep 5
11.10 - 11.25 kleutergroep A + JKG
11.25 - 11.40 kleutergroep B
11.40 - 11:55 kleutergroep C

We hopen op een zonnige dag en tevens op een mooie opbrengst voor het goede doel.
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Koningsspelen 2019
Op 12 april staan traditiegetrouw de Koningsspelen weer op het programma. Ook
dit jaar zijn we weer te gast bij de verschillende sportverenigingen op het
sportpark aan de Rooiseheide. Het doel van deze dag is dat kinderen met zoveel
mogelijk sporten actief kennis maken.
We beginnen deze actieve dag op de hockeyvelden van de Hopbel. Nadat de
kinderen om 8.30 uur zijn verzameld bij de eigen leerkracht, starten we met een
spectaculaire dancebattle. Hierbij zullen alle groepen een dans laten zien van 30
seconden. Iedereen is hierbij van harte welkom om te komen kijken.
Na de dancebattle gaan de kinderen van de onderbouw een sport- en spelcircuit doen op de
voetbalvelden. De kinderen van de boven- en middenbouw gaan verschillende sportactiviteiten doen, die
verspreid zijn over het hele sportpark. Het is dit jaar weer gelukt om een aantal verrassende activiteiten
en verenigingen te vinden die belangeloos aanwezig willen zijn. Vanaf deze plek zijn wij hen daar dan ook
ontzettend dankbaar voor. Hetzelfde geldt voor de grote groep ouders die zich heeft opgegeven voor de
begeleiding van deze dag. Zonder al deze hulp is het niet mogelijk om dit te organiseren. Dank jullie wel!
Hopelijk wil het weer deze dag ook meewerken, zodat de Koningsspelen wederom een succes worden.
Wij zien iedereen graag tijdens de dancebattle aan het begin van de dag.

Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2019-2020

(geboren tussen 1 augustus 2015 en 1 augustus 2016)
Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt in Schijndel niet meer
gewerkt met een centrale aanmelddag. Inschrijven kan voortaan gedurende het gehele schooljaar. I.v.m.
de planning voor het schooljaar 2019-2020 verzoeken wij echter wel om nieuwe leerlingen tijdig aan te
melden!
Wij hanteren de volgende afspraken:
 Ouders/verzorgers die al kinderen op onze school hebben:
Als u al één of meerdere kinderen op onze school hebt, dan kunt voor het aanmelden zelf een
afspraak maken met Jolanda van Ampting (schooladministratie). Dat via de e-mail:
j.vanampting@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826. Voor het aanmelden hoeft alleen
maar het inschrijfformulier ingevuld te worden. Met uw zoon of dochter kunt u altijd een keertje
binnenlopen om een kijkje te nemen
 Ouders/verzorgers die nog geen kinderen op onze school hebben:
Als u nog geen kinderen op onze school hebt, dan kunt u een afspraak met de directie van de
school maken voor een persoonlijk gesprek, rondleiding en evt. aanmelding. Dat kan via de e-mail:
a.hellings@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het inschrijven voor volgend schooljaar.
Met vriendelijke groeten, directie basisschool De Regenboog
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Opschoondag Wijbosch
Bericht namens dorpsraad Wijbosch:
Binnenkort is het weer zover: Dan gaan we onze buurt opruimen.
Voor deze opschoondag zoeken wij nog buurtbewoners die hun
buurt weer schoner en prettiger willen maken.
Onder het motto:
“Eén buurt, één missie”

Wanneer is de opschoondag?
Hoe laat is de opschoondag ?
Waar kan ik materiaal krijgen/lenen?
Waar laat ik het afval dat ik vind?

Wat als ik klaar ben met mijn buurt?

 De landelijke opschoondag is 23 maart.
 Vanaf 9.30 tot 12.30 is er iemand in De Schakel aanwezig
die alles kan uitleggen, je kunt binnen deze tijd meehelpen.
In de Schakel is al het materiaal wat er nodig is om jou
buurt weer schoon te krijgen.
 Er zijn vooraf afgesproken plekken waar het neergelegd
kan worden. Alleen de groene supporter van schoon zakken
worden opgehaald. Deze zijn in De Schakel voorhanden.
Dan is er voor elke deelnemer wat te drinken en iets lekkers
in De Schakel en kun je lekker na kletsen over je “gekste
vondsten”. Je mag dan natuurlijk ook nog een andere buurt
afspeuren voor nog meer afval.

Dus zet de opschoondag op de 23e tussen 9:30 en 12:30 vast in je agenda!

De grote Rekendag 2019
Ieder jaar wordt de Grote Rekendag in Nederland en Vlaanderen
georganiseerd voor alle leerlingen van groep 1 t/m 8. Deze dag staat
helemaal in het teken van rekenen.
Dit jaar vindt de Rekendag plaats op woensdag 3 april 2019. Het thema
van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal
van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen. Daarvan zijn er
genoeg. Denk maar aan een uitvergroot ijsje of zak patat voor een
snackbar. Het verkennen van dergelijke situaties leidt tot
verhoudingsgewijs redeneren, maar ook tot meetactiviteiten en het verkennen van de ruimte
(meetkunde). Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken
levert inzicht op. En niet onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!
Op dit moment kunnen wij nog niets prijsgeven over de inhoud van de dag maar uit voorgaande jaren
weten wij dat het zeker weer een groot succes gaat worden. Om een ideeën op te doen kun je de
Rekendag van vorig jaar bekijken op de volgende site:
http://groterekendag.nl/wp-content/uploads/2018/09/Boek-Grote-Rekendag-2018.pdf
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Van de Medezeggenschapsraad
Op 18 februari 2019 vond de vijfde vergadering van de MR plaats.
De MR stelt aan het begin van het nieuwe jaar een werkplan op. Hierin wordt de
koers van dat jaar uitgezet in speerpunten alsmede de jaarlijks terugkerende items.
Een van die vaste punten blijft ook dit jaar de inzet van middelen om de werkdruk te verlagen. Een
actiepunt dat hieruit voortkomt, is het opstellen van een enquête door de PMR Hierin wordt de beleving
van collega’s bevraagd over de tot nu toe ingezette gelden.
Een ander jaarlijks terugkerend item is de stimulering-pot. Via deze prijsvraag wil de MR innovatieve
projecten en ideeën een financiële impuls geven. We willen iedereen bedanken voor alle ingezonden
ideeën! De keus is uiteindelijk gevallen op voor de aanschaf van een snijplotter en een Cameo 3 robot
voor beide locaties. De mogelijkheid tot aanleg van een sensorypad wordt momenteel onderzocht. Zodra
er in de klas gewerkt zal worden met de nieuwe spullen, worden de eerste gebruikservaringen
teruggekoppeld.
Voor het schooljaar 2019/2020 komt een voor de oudergeleding van de MR een vacature vrij. De MR wil
ouders hierbij alvast in overweging geven om zich aan te melden voor deelname. We zijn altijd bereid om
u nader te informeren over hetgeen deelname inhoudt. De MR vergadert eens in de zes weken ongeveer
twee uur.
Graag wil de MR ouders attent maken op de voorstelling “Puberbrein” van Aletta Smits. Deze vindt plaats
op donderdag 23 mei a.s. Van 20.00u - 21.30u (inloop vanaf 19.30u).
Locatie: Mariëndael te Sint-Oedenrode. Opgeven kan via info@cjggeeftantwoord.nl
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op 1 april 2019.
U kunt ons mailen op het adres: mr.regenboog@skoposschijndel.nl
De notulen van de MR zijn terug te vinden op de site van de MR: www.bs-deregenboog.nl onder het
kopje school/MR.

Foto’s en filmpjes maken tijdens schoolactiviteiten en sociale
media (waaronder de groepsapp)
Het maken van foto’s en filmpjes door ouders tijdens schoolactiviteiten is uiteraard toegestaan.
Wij vragen de ouders echter wel om zorgvuldig te zijn met het plaatsen van foto’s en filmpjes op sociale
media, zoals de groepsapp. Er zijn nl. meerdere kinderen op school, waarvan de ouders aangegeven
hebben dat zij niet willen dat hun kind op foto of film te zien is voor externen.
Foto’s of filmpjes van uw eigen kind verspreiden is uiteraard geen probleem, maar we willen u vragen om
het daarbij te laten. Zie verder ook ons Pedagogisch Protocol, onderdeel Eigentijds Communiceren.

VACATURE OP BASISSCHOOL 'DE REGENBOOG'
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073-5495971
Duinweg 20 Schijndel www.depaalparket.nl

Campina Schoolmelk

Wij bieden op De Regenboog Campina Schoolmelk aan. Dit is geen verplichting maar een service die we
als school verlenen. Met Campina Schoolmelk heeft uw kind in de lunchpauze een lekker vers, gekoeld
zuiveldrankje. Zuivel bevat goede voedingsstoffen, zoals calcium, vitamine B2 en Vitamine B12. Hierdoor
kan Campina Schoolmelk een bijdrage leveren aan gezonde levensstijl.
Uw voordelen
Verse, gekoelde melk voor slechts €1,40 per week.
Het assortiment
Het assortiment van Campina Schoolmelk bestaat uit Campina halfvolle melk, voorzien van Het Groene
Vinkje en bevat Weidemelk. Weidemelk is melk afkomstig van boerderijen waar de koeien in de wei
lopen.
Hoe werkt Campina Schoolmelk
U kiest voor uw kind de lunch als consumptiemoment. Wij hebben als school om organisatorische
redenen hiervoor gekozen. U sluit het abonnement rechtsreeks af met Friesland Campina. De producten
worden na aflevering meteen door de chauffeur in de koelkast gezet. Hierdoor krijgt uw kind gekoelde,
verse zuivel. Dat is lekker én gezond voor uw kind en gemakkelijk voor u.
Wat zijn de kosten?
De Europese Unie verleent subsidie op de producten van Campina Schoolmelk. Deze prijs is berekend in
de prijs per pakje. Een pakje halfvolle melk kost in het schooljaar 2017/2018 daarom slechts € 0,28.
Aanmelden
U kunt uw kind(eren) aanmelden via de website van Campina Schoolmelk: www.schoolmelk.nl
Bij de keuze alleen het lunchmoment kiezen.
Met al uw vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Campina Schoolmelk. Wij hopen met deze service
het lunchen op school nóg gezonder te maken.
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Van de verkeersouders
Daf museum
In februari zijn de groepen 7 van locatie Hoevenbraak en Wijbosch
naar het Daf Museum in Eindhoven geweest. Hier kunnen de kinderen
leren door te zien en te doen.
In het DAF Museum kunnen de leerlingen op speelse wijze leren omgaan met diverse verkeerssituaties. In
de speciaal aangelegde DAF Veilig Verkeer zone wordt gebruik gemaakt van moderne leermiddelen en
interactieve media.
Hier worden verschillende aspecten van verkeerskennis en verkeersveiligheid belicht. Zo zijn er video´s
over de blinde hoek bij vrachtwagens en bussen, gedrag in het verkeer en gevaren in het verkeer.
Daarnaast bieden computers de mogelijkheid op speelse wijze de kennis van verkeersregels te toetsen.

De verkeersweek
Op maandag 18 maart 2019, dinsdag 19 maart (Hoevenbraak) en woensdag 20 maart (Wijbosch) komt er
een spannend verkeersprogramma bij ons op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de
basisschool door het oefenen met praktijksituaties beter om te gaan met het huidige verkeer.
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ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:
 Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en oefenen het
veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie met het kinderzitje.
 Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het belang van het
dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto wordt geoefend met een
spannende gele elektroauto.
 Hallo auto leren de groepen 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van reactietijd op die
remweg. Ze nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen.
Ook het belang van het dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan
bod.
 Bij Trapvaardig tenslotte trainen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische fietsvaardigheid.
Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met
een zware rugzak op. Zodat ze straks beter voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen naar de
middelbare school.
Werkgroep verkeer
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met iemand van de verkeerswerkgroep. In
deze werkgroep zitten: Adrie Hellings (vanuit directie), Jolanda van Ampting en Nicole van Heeswijk
(vanuit school), Nathalie van Heesch-Heijn, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging,
tevens verkeersouders Hoevenbraak), Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn
(vanuit de gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?
Nathalie van Heesch-Heijn
Wendy van der Aa-van Beek
Anita van Minderhout

nathalie.heijn@gmail.com
wendy_van_beek85@hotmail.com
a.vminder@home.nl
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