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1 oktober 2020

Activiteitenlijst
Ma 5 oktober
Wo 7 oktober
Do 8 oktober
Wo 14 oktober

09.00 uur

Vr 16 oktober
Ma 19 oktober
t/m vr 23 oktober
Ma 26 oktober
Do 29 oktober
Ma 2 november

12.00 uur

19.30 uur

Dag van de leraar – Studiedag voor alle Schijndelse
leerkrachten - alle kinderen vrij
Verkeerswerkgroep
Oefenen ontruimingsplannen
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
(coronaproof)
Start herfstvakantie. School om 12.00 uur uit
Herfstvakantie
Bijeenkomst Medezeggenschapsraad
Fietsverlichtingsactie
Volgende informatiebulletin

Op maandag 5 oktober alle kinderen vrij!
In verband met een studiebijeenkomst voor alle leerkrachten van de Schijndelse scholen zijn alle kinderen
vrij op de internationale Dag van Leraar, maandag 5 oktober.
In de eerste week van oktober zal op veel scholen bijzondere aandacht aan de leraren worden besteed.
Ook op BS De Regenboog zal deze week niet onopgemerkt voorbijgaan!
Meer informatie over het programma en de achtergronden van de onderwijsweek en de dag van de
leraar is te vinden op www.nationaleonderwijsweek.nl

Welkom op school!
Deze maand zijn ingestroomd:
Kleutergroep
Ayaan
Luc
Lorenzo
Pleun

Kleutergroep
Rosa
Sami

Plannen van de oudergesprekken
Met alle ouders/verzorgers wordt in de maand oktober een (kennismakings)gesprek gepland van 10
minuten. Deze gesprekken kunnen gewoon op school plaatsvinden en mogen met beide
ouders/verzorgers gevoerd worden. De volgende afspraken zijn daarbij van toepassing:
 Ouders/verzorgers dienen zelf de coronaregels in acht te nemen en moeten zich registreren. Ze
dienen op de locatie Hoevenbraak allemaal door de hoofdingang naar binnen te komen, op de
locatie Wijbosch door de ingang die het dichtst bij het lokaal ligt. De gezondheidscheck wordt door
de leerkrachten zelf gedaan
 elke groep plant zelf de dagdelen waarop oudergesprekken plaatsvinden en communiceert deze
tijden met de ouders/verzorgers
 ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om aan te geven welke dagdelen zij níet beschikbaar
zijn voor een gesprek
 daarna wordt per groep de planning gemaakt en krijgen de ouders/verzorgers de uitnodiging
toegestuurd

Thuisonderwijs in coronatijd
In principe worden met ouders/verzorgers van kinderen die niet naar school komen afspraken gemaakt
over werk dat zij thuis kunnen doen. Leerkrachten doen dit als ouders erom vragen. Mocht een kind al
een week thuis zijn, dan wordt er door de leerkracht(en) contact opgenomen om te overleggen over
mogelijk thuisonderwijs. Voor het thuisonderwijs maken we zoveel mogelijk gebruik van het programma
Schoolpoort.
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Algemene Ledenvergadering Oudervereniging
Beste ouders / verzorgers,
Als ouder/verzorger bent u automatisch lid van de oudervereniging. Het doel van de oudervereniging is
om een optimale samenwerking tussen het schoolteam en de ouders te creëren. Hiervoor vragen wij
jaarlijks een bijdrage voor het organiseren van activiteiten.
Op de schoolkalender heeft u al kunnen lezen dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de
oudervereniging op dinsdag 22 september zou plaats hebben. In verband met de Corona-maatregelen
konden we deze avond niet in de gebruikelijke vorm door laten gaan.
Als vereniging is het echter wel onze plicht om inzage te geven in onze financiën en de vrijwillige bijdrage
vast te stellen middels stemmen. Dit jaar willen we daarom een inloopavond organiseren waarvoor u kunt
aanmelden. Zo zorgen we ervoor dat we het aantal bezoekers aan de Algemene Ledenvergadering
kunnen reguleren.
 Wanneer: 14 oktober 2020
 Tijd: vanaf 20.00u*
 Locatie: De Regenboog Hoevenbraak
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen maken we een indeling per tijdslot van 15 minuten.
De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 is vastgesteld op:
- € 11,00 per kind voor het gehele schooljaar (inclusief instromers tot en met december)
- € 4,00 per kind voor instromers vanaf januari 2021
Wij nodigen u van harte uit om - op 1,5 meter afstand - kennis te maken met de oudervereniging en
inzage te krijgen in de administratie van de activiteitencommissie. Wilt u uiterlijk 7 oktober aanstaande
laten weten of u aanwezig bent? Dit kan via e-mail aan info.regenboog@skoposschijndel.nl
Wij laten u zo spoedig mogelijk weten op welk tijdstip u bent ingedeeld.
Met vriendelijke groeten,
Bestuur van de oudervereniging en het team van basisschool De Regenboog

Luizencontrole
Vanwege de coronamaatregelen heeft er al een aantal maanden geen luizencontrole op school
plaatsgevonden. Wij adviseren u daarom om, nog meer dan anders, alert te zijn en uw kind(eren)
regelmatig op hoofdluis te controleren. Informatie over het behandelen van hoofdluis kunt u in
bijgevoegde folder vinden.
Overigens zullen wij u uiteraard blijven informeren als er in één van de groepen hoofdluis bij kinderen is
geconstateerd
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Fietsverlichtingsactie 2020
Je merkt het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in
het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug
komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht
werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting maar wordt deze niet aangezet!
Op donderdag 29 oktober hebben onze scholen weer de jaarlijkse fietsverlichtingsactie. De groepen 4 tot
en met 8 komen deze op de fiets naar school. Daar gaan we met een team vrijwilligers de fietsen
controleren aan de hand van een checklist.
Help jij jouw kinderen om Zichtbaar in het verkeer te zijn?
Je kunt vooraf de fiets van je kind controleren op de volgende punten:
- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.
Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.
Licht uit? Fietslamp aan!
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 (vanuit school), Patricia
Smits, Wendy van der Aa-van Beek (vanuit de oudervereniging, tevens verkeersouders Hoevenbraak),
Anita van Minderhout (verkeersouder Wijbosch) Sanne van Esch (verkeersouder Wijbosch), Jan de Bruijn
(vanuit de gemeente), Anton van Vught (vanuit de politie) en Kelly Troeijen (vanuit de Plu).
Vragen of opmerkingen?
Patricia Smits
Wendy van der Aa-van Beek
Anita van Minderhout
Sanne van Esch

patriciasmits308@hotmail.com
wendy_van_beek85@hotmail.com
a.vminder@home.nl
boersmavanesch@gmail.com
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Oudervereniging Hoevenbraak zoekt : Verkeersouder
Voor het nieuwe schooljaar 2020-2021 is locatie Hoevenbraak op zoek naar een nieuwe enthousiaste
verkeersouder.
Natuurlijk vinden we het allemaal belangrijk dat onze kinderen veilig van en naar school kunnen gaan.
Daarnaast willen we onze kinderen ook leren hoe ze zelf goede weggebruikers kunnen zijn.
Als verkeersouder werk je samen met de andere verkeersouder van locatie Wijbosch en de overige leden
van de verkeerswerkgroep bij het organiseren, en eventueel begeleiden, van de activiteiten omtrent
verkeer zoals bv. de fietsverlichtingsactie, het Dode hoek project, het fietsexamen en eens in de twee jaar
Streetwise. Hiervoor heb je een aantal keer per schooljaar overleg met de verkeerswerkgroep van onze
school en de verkeersouders van de andere basisscholen uit Schijndel.
Je zult samen met de andere verkeersouder van locatie
Hoevenbraak (de functie bestaat uit 2 personen). Omdat je in
totaal met 3 verkeersouders bent is het makkelijk om de taken
te verdelen. Het kost niet veel tijd en je hoeft ook niet bij alle
verkeersactiviteiten aanwezig te zijn.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met = Wendy
van der Aa-van Beek wendy_van_beek85@hotmail.com
Kom je ons team versterken?

Afscheid lid en jubileum Oudervereniging
Locatie Regenboog Hoevenbraak
Jolanda Swanenberg zet graag andere mensen in de bloemetjes, maar afgelopen
juni werd ze zelf in de bloemetjes gezet. Ze was 12,5 lid van de oudervereniging.
Er zijn niet veel leden die haar dit
nadoen. Ze staat vaak voor alles en iedereen klaar. Hopelijk blijft ze nog een paar
jaar lid.
Locatie Regenboog Wijbosch
Afgelopen juni hebben we afscheid genomen van een trouw lid.
Elly van de Akker is meer dan 8 jaar actief lid geweest. Zij heeft zich deze jaren
super ingezet voor de oudervereniging Wijbosch. Hiervoor werd ook zij in de
bloemetjes gezet.
Dames nogmaals dank!
Namens OV Hoevenbraak en Wijbosch.
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Vanuit de MR
De MR vormt een verbinding tussen ouders, personeel, directie en
schoolbestuur. Zij bestaat momenteel uit tien leden, waarvan vijf ouders
en vijf personeelsleden. De medezeggenschapsraad behartigt de belangen
van kinderen, ouders en het personeel van de school. Ze praat en beslist
mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel.
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.

Oefenen ontruimingsplan

Ieder schooljaar oefenen we twee keer hoe we op school ontruimen. Wij oefenen dit ontruimingsplan,
zodat iedereen bij geval van nood snel en veilig de school kan verlaten naar een veilige plek. De eerste
oefening van dit schooljaar is op donderdag 8 oktober 2020.

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.
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Kinderboekenweek 2020
Van 30 september tot 11 oktober is de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is “E n toen”. Tijdens
de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor
de wereld van vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of
kom van alles te weten over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.
Verken werelden uit het verleden door het lezen van boeken!
In iedere groep zal aandacht zijn voor de Kinderboekenweek. Er wordt voorgelezen, gelezen en op vele
andere manieren aandacht geschonken aan het thema. Zo krijgt het plezier van lezen tijdens deze week
nog meer aandacht.
Wij wensen iedereen een fijne Kinderboekenweek!

Van 30 september t/m 11 oktober 2020 is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek
organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van
kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze
schoolbibliotheek uit te breiden met de nieuwste, spannendste en leukste kinderboeken! Hoe meer
ouders er meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 30 september t/m 11 oktober 2020 één (of meerdere) kinderboek(en) bij uw lokale Brunawinkel en levert de kassabon vóór 15 november 2020 in op school.
Wij leveren de kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op we ontvangen een waardebon.
We mogen t/m 16 december 2020 voor 20% van het totale kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken
in een Bruna-winkel.
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.
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Gezinnen gezocht voor nieuw kinderprogramma op NPO Zapp
Voor een superleuk nieuw kinderprogramma op Zapp is IDTV op zoek naar gezinnen.
Heb jij een kind in Groep 6, 7 of 8 en vind je het leuk om met jouw gezin van minimaal 4 personen een
dag in de spotlights te staan en een BN’er om de tuin te leiden? Geef je dan nu op!
Het gaat om een programma waarbij een Bekende Nederlander een dagje langskomt bij jullie thuis. Jullie
opdracht is om iets verborgen te houden voor hem of haar… en als dat lukt winnen jullie een prijs voor
het hele gezin! De precieze details zijn nog geheim, maar het belooft heel leuk te worden.
Mocht je nou denken ‘wij willen meedoen!’ dan kun je je opgeven via deze link of mail
naar aanmelden@idtv.nl. Maar stuur dit bericht vooral ook door als je een gezin kent waarvan je denkt
dat dit echt iets voor hen is 😊
Vriendelijke groet en misschien tot snel!
Alvast veel dank en vriendelijke groet!
Liese Molenaar
Redacteur
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