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Activiteitenlijst
Wo 6 januari
Wo 13 januari

09.00 uur
20.30 uur

Do 14 januari
Ma 18 januari
Ma 1 februari

Vanaf 12.00 uur
19.30 uur
Vanaf 12.00 uur

Verkeerswerkgroep (onder voorbehoud)
Bijeenkomst dagelijks bestuur oudervereniging (onder
voorbehoud)
Studiemiddag voor alle leerkrachten
Bijeenkomst medezeggenschapsraad
Studiemiddag voor de leerkrachten – alle kinderen vrij
Volgende informatiebulletin

Welkom op school!
Afgelopen maand zijn ingestroomd:
Locatie Hoevenbraak
Kleutergroep
Noud
Benjamin
Sem
Jori
Lois

Locatie Wijbosch
Kleutergroep
Tessa
Soof

De beste wensen voor 2021!
Op basisschool De Regenboog hebben we het turbulente jaar 2020 afgesloten met een mooi filmpje
waaraan alle kinderen, leerkrachten en medewerkers een bijdrage leverden. Een link naar het filmpje is te
vinden op onze website: www.bs-deregenboog.nl
Het filmpje was al opgenomen voordat de regering besloot om de scholen m.i.v. woensdag 16 december
te sluiten. Dit zorgde voor veel hectiek op dinsdag 15 december, want dat werd ineens de laatste
schooldag van 2020.
Het afgelopen jaar zullen we allemaal natuurlijk noooooooit vergeten vanwege de coronacrisis, waardoor
alle kinderen een paar maanden niet naar school mochten en thuisonderwijs kregen. Een jaar ook waarin
de ouders nauwelijks op school mochten komen, hun kinderen bij de voordeur af moesten geven en heel
veel activiteiten niet door konden gaan.
Gelukkig is een heleboel ook wel gewoon doorgegaan, zo hebben de groepen 8 eind vorig schooljaar toch
hun eindmusical kunnen spelen in een mooie film én is de huidige groep 8 ook al op schoolkamp geweest.
We hebben Sinterklaas op school kunnen ontvangen, maar helaas moest de kerstviering uiteindelijk in
aangepaste vorm plaatsvinden. Dankzij de inzet van de oudervereniging is dat nog helemaal goed
gekomen.
Hopelijk is iedereen nu lekker uitgerust van het vorige lastige jaar. Weliswaar starten we weer met
onderwijs-op-afstand, maar laten we hopen dat alles snel weer normaal is en we weer gewoon bij elkaar
kunnen zijn en kunnen vieren wat er te vieren valt!
Wij wensen iedereen het allerbeste voor 2021!

Ouders/verzorgers op school
Helaas worden we nog steeds geconfronteerd met het coronavirus en blijft de bestrijding van dit virus
gevolgen voor het onderwijs hebben. Momenteel wordt het onderwijs weer on-line gegeven, maar
hopelijk gaan vanaf 18 januari de scholen weer open.
Hierbij een herhaling van de afspraken die gelden voor het bezoeken van het schoolgebouw en
schoolterrein door ouders/verzorgers:
 het brengen en ophalen van kinderen blijft op dezelfde manier plaatsvinden, dus de kinderen
blijven ’s morgens zelfstandig de school binnengaan
 ouders/verzorgers mogen alleen het schoolgebouw binnen als vooraf een afspraak is gemaakt met
de leerkracht(en) of één van de andere personeelsleden. Op beide locaties mogen bezoekers
alleen via de hoofdingang naar binnen, moeten zich daar registeren en melden bij de administratie
(locatie Hoevenbraak) of conciërge (locatie Wijbosch). Daar krijgen bezoekers een
gezondheidscheck
 uiteraard dienen alle bezoekers binnen het schoolgebouw continu de 1,5 meterregel in acht te
nemen, evenals de hygiëneregels (handen wassen en na afloop ontsmetten)

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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Inschrijven nieuwe leerlingen schooljaar 2021-2022
(geboren tussen 1 augustus 2017 en 1 augustus 2018)
Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen voor het schooljaar 2021-2022 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 2021-2022 verzoeken wij echter wel om nieuwe leerlingen zoveel
mogelijk vóór 1 februari 2021 aan te melden.
I.v.m. de coronamaatregelen vervallen de jaarlijkse open dag en de informatieavond voor nieuwe ouders.
Ouders kunnen echter wel een afspraak maken voor de inschrijving en een rondleiding waarbij ook alle
mogelijke informatie wordt gegeven.
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 dan op afspraak een keertje de
school bekijken
Ouders/verzorgers die nog geen kinderen op onze school hebben:
Als u nog geen kinderen op onze school hebt, maak dan een afspraak met de directie van de school voor
een persoonlijk gesprek, rondleiding en evt. aanmelding. Dat kan via de e-mail:
a.hellings@skoposschijndel.nl of telefonisch: 073-5492826.
We zijn nog bezig om te kijken hoe we, ondanks alle beperkingen, toch alle toekomstige ouders een goed
beeld van de school kunnen geven. Informatie hierover volgt nog!
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben over het inschrijven voor volgend schooljaar.

CITO-Toetsperiode medio 2020-2021
Vanaf 11 januari 2021 staat de eerste ronde CITO-toetsen voor dit schooljaar gepland. Aangezien nog
onduidelijk is wanneer de scholen weer open gaan kunnen we nog geen nieuwe datum met u delen.
Alle kinderen (m.u.v. de kleutergroepen) zullen deelnemen aan de CITO-toetsen van ons
leerlingvolgsysteem. In de groepen 3 t/m 8 zullen de leerlingen de toetsen rekenen, begrijpend lezen,
begrijpend luisteren, spelling, zins- en woordlezen maken.
Met deze toetsen van CITO volgen wij de kinderen op systematische wijze. Het geeft een goed inzicht op
het aangeboden onderwijs op leerling-, groeps- en schoolniveau. Met de verkregen informatie formuleren
wij aandachtspunten op elk niveau voor de korte en langere termijn. Daarnaast gaat ons team zich
verdiepen in de CITO-toets Taalverzorging. Extra onderdelen is deze toets zijn de vaardigheden rondom
grammatica, spelling en interpunctie. Met de uitkomst van onze bevindingen willen wij de leerlijn
‘taalverzorging’ van onze school gaan aanscherpen.
Zou u in de nieuwe toetsperiode rekening willen houden met het maken van afspraken met bijvoorbeeld
de dokter en de tandarts onder schooltijd? Het is vaak vervelend voor de leerling om een toets op een
later moment te moeten inhalen. Bij ziekte of afspraken vanuit Corona is dit natuurlijk onoverkomelijk.
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Op 5 februari zullen de 1e rapporten van dit schooljaar gedeeld worden. Omdat wij nog niet weten hoe
het nu verder gaat met de toetsperiode, is er een kans dat er in het rapport van uw kind geen uitdraai van
deze CITO-resultaten terug te vinden is. Deze zullen op een later tijdstip aan u overhandigd worden.
In augustus zijn wij overgestapt naar ParnasSys. ParnasSys is een leerlingadministratie- en –
volgsteemsysteem voor basisscholen. In dit programma hebben wij de lay-out van het oude rapport
gemaakt. Wanneer u het rapport van uw kind ziet is de lay-out anders maar de inhoud is hetzelfde
gebleven.

Ontvangen van digitale informatie
Wij sturen onze informatie digitaal. Heeft u een nieuw
e-mailadres of andere wijzigingen? Geeft u dit z.s.m. door
aan juffrouw Jolanda van Ampting van de administratie:
j.vanampting@skoposschijndel.nl
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Van de verkeersouders
Hekwerk op dorpsplein Wijbosch
Het hekwerk op het dorpsplein is geplaatst en dit betekent een enorme verbetering van de veiligheid van
het buitenspelen op de speelplaats.
Er zijn ook nieuwe afspraken gemaakt over het ophalen van de kinderen ná schooltijd. Deze afspraken
zullen weer onder de aandacht gebracht worden zodra de scholen weer opengaan.

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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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.
Op 30 november 2020 kwam de MR voor de laatste keer van dit bijzondere jaar bijeen. Helaas kon door
omstandigheden de ontmoeting met de directeur-bestuurder van SKOPOS geen doorgang vinden.
Het jaarplan 2020-2021 en de begroting van 2021 zijn besproken.
Er is in de afgelopen maanden hard gewerkt om de automatisering op orde te krijgen. Het online
lessysteem is voorbereid en kon zo snel na de sluiting van de scholen op 16 december 2020 worden
doorgevoerd. Er komen op korte termijn nieuwe devices. De verhouding van de devices gaat van één op
de zeven leerlingen naar één op de drie leerlingen. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar zal ook worden
toegewerkt naar een nieuwe vorm van rapportage in Schoolpoort.
De organisatorische aanpassing op het bovenbouwplein is opnieuw geëvalueerd. De voor- en nadelen zijn
besproken. Een lid van de OMR is uitgenodigd om een keer mee te draaien met de bovenbouw. Gezien de
schoolsluiting tot 18 januari 2021 zal dat na die datum plaatsvinden.
In opdracht van SKOPOS is de onderwijs- en organisatiekwaliteit van alle basisscholen in Schijndel
geanalyseerd. De bevindingen zijn vastgelegd in een rapportage. Deze bevindingen zijn door de MR en de
directie samen besproken. De directie heeft van SKOPOS de taak gekregen om een actieplan te schrijven
ter verbetering van de aandachtspunten uit dit rapport. Ouders en ook een lid van de OMR zijn betrokken
bij het schrijven van dit actieplan.
Dit jaar is er veel werk verzet om er, ondanks de coronamaatregelen, toch wat van te maken. Iedereen
heeft zijn/haar beste beentje voorgezet om extra stappen te maken. De MR bedankt iedereen voor de
inzet. We wensen u een gezond en voorspoedig 2021 !
De volgende vergadering van de MR vindt plaats op: 18 januari 2021.
U kunt ons mailen op het adres: ebc_regenboog_mr@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. of via deze link: Notulen MR.
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Van Peuteropvang
‘De Zonnestraal’ & ‘De Paddestoel’

Wij besteden in januari aandacht aan de Nationale voorleesdagen. Deze vinden plaats van 20 t/ 30
januari. Hieronder treft u enkele voorleestips:
Voorleestips
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi
verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er
worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en
tekstbegrip . Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit
speciale kwartiertje te halen.
Een boek kiezen
Hetzelfde boek een paar keer voorlezen
Voorleesrituelen
Voorlezen met stemmetjes
Te moeilijk of niet?
Voorspel samen het verhaal
Moeilijke woorden
Laat uw kind vertellen
Voorbereiding op het voorlezen

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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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Mijn naam is Iris van Mersbergen en ik loop stage bij Ergotherapiepraktijk De Oplossing in Veghel. Vanuit
de praktijk speelt de vraag of ouders in de omgeving van Meierijstad behoeften hebben aan een
bootcamp voor hun zoon en/of dochter. Als ergotherapeuten werken wij praktisch en gericht met een
hulpvraag met betrekking op het dagelijks handelen. Zo zouden we met de bootcamp uw kind rondom
het schrijven, (voor-) schoolse vaardigheden, concentratie, planmatig handelen, werkhouding en
prikkelverwerking een extra boost kunnen geven.

Nu heb ik bovenstaand vraagstuk opgepakt en ben ik deze behoeften aan het onderzoeken. Graag zou ik
jullie hierover, als ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen in de omgeving van Meierijstad, een aantal
vragen willen stellen. Dit om in kaart te kunnen brengen of er behoeften zijn en zo ja, waar die behoeften
uit voort komt. Hiervoor heb ik een vragenlijst opgesteld en wil jullie vragen deze in te vullen via deze
link: https://www.survio.com/survey/d/A9Y7U1U2I1P0A1Z5R. Jullie zouden niet alleen mij enorm helpen
door hem in te vullen, maar ook zou de praktijk jullie uiteindelijk iets kunnen aanbieden wat aansluit bij
uw/jullie wensen en behoeften. Alvast hartelijk dank!

Neem bij vragen contact op met mij middels stagiaire@ergotherapiedeoplossing.nl
En mocht je nieuwsgierig zijn naar de praktijk, neem dan een kijkje op onze
website: www.ergotherapiedeoplossing.nl
Alvast bedankt voor u hulp!
Groetjes Iris van Mersbergen, stagiaire van Ergotherapiepraktijk De Oplossing
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Met vriendelijke groet,
Iris van Mersbergen, 3e jaars stagiaire ergotherapie, HAN Nijmegen
Ergotherapiepraktijk De Oplossing
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