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Start	  van	  het	  nieuwe	  schooljaar	  
De	  school	  is	  weer	  begonnen!	  De	  zomervakantie	  is	  
voorbij	  en	  we	  gaan	  er	  een	  fijn	  een	  leerzaam	  jaar	  van	  
maken.	  Deze	  week	  heeft	  elk	  gezin	  de	  nieuwe	  
schoolkalender	  ontvangen.	  Hierin	  vindt	  u	  allerlei	  
praktische	  informatie	  over	  het	  schooljaar.	  Uitgebreide	  
informatie	  over	  meer	  inhoudelijke	  zaken	  vindt	  u	  in	  de	  
schoolgids.	  Deze	  schoolgids	  wordt	  alleen	  bij	  de	  
inschrijving	  van	  uw	  kind	  meegegeven.	  Jaarlijks	  wordt	  
deze	  gids	  geüpdatet	  en	  kunt	  u	  nalezen	  op	  onze	  
schoolwebsite.	  	  	  	  
	  
Regenboog	  Weken	  
Wij	  zijn	  het	  schooljaar	  gestart	  met	  de	  ‘Regenboog	  	  
Weken’.	  In	  deze	  schoolweken	  is	  er	  extra	  aandacht	  
voor	  positieve	  groepsvorming,	  een	  fijne	  sfeer	  en	  een	  
veilig	  gevoel	  in	  de	  klas.	  In	  de	  vakantie	  is	  het	  team	  van	  
leerkrachten	  bijgeschoold	  door	  juf	  Rianne	  en	  juf	  
Marsha.	  Zij	  hebben	  de	  Master	  Special	  Educationals	  
Needs	  afgerond	  en	  wilden	  hun	  deskundigheid	  op	  dit	  
gebied	  graag	  met	  het	  team	  delen.	  	  
	  

	  
De	  schoolregels	  vormen	  een	  belangrijk	  onderdeel	  
binnen	  school.	  Deze	  week	  wordt	  er	  in	  de	  klassen	  extra	  
aandacht	  besteed	  aan	  de	  gele	  regel:	  “Iedereen	  is	  
anders	  en	  hoort	  erbij,	  vriendelijk	  zijn	  voor	  elkaar	  dan	  
blijft	  iedereen	  blij”.	  
	  
Schoolsportvereniging	  
Via	  de	  Schoolsportvereniging	  bieden	  wij	  de	  kinderen	  
de	  mogelijkheid	  om	  te	  sporten	  na	  schooltijd.	  Vanaf	  de	  
komende	  week	  start	  deze	  Schoolsportvereniging	  
weer!	  Alle	  kinderen	  die	  al	  lid	  waren	  kunnen	  weer	  
verder	  gaan	  met	  hun	  sport.	  Op	  maandag	  is	  er	  turnen,	  
op	  dinsdag	  kickboksen,	  op	  woensdag	  basketbal,	  op	  
donderdag	  streetdance	  en	  op	  vrijdag	  judo.	    
	  

Nieuwe	  directieleden	  
	  

Mijn	  naam	  is	  Angélique	  
van	  Slobbe	  en	  ben	  Kitty	  
opgevolgd	  als	  adjunct-‐
directeur.	  Voordat	  ik	  in	  
het	  onderwijs	  kwam	  te	  
werken	  ben	  ik	  13	  jaar	  in	  
het	  bedrijfsleven	  
werkzaam	  geweest.	  In	  
2000	  ben	  ik	  gestart	  als	  
leerkracht	  op	  een	  

basisschool	  in	  Schiedam.	  Daar	  heb	  ik	  tevens	  gewerkt	  
als	  Remedial	  Teacher	  en	  Intern	  Begeleidster.	  De	  
laatste	  5	  jaar	  heb	  ik	  plaats	  genomen	  in	  het	  
Management	  Team.	  Nu	  heb	  ik	  gekozen	  voor	  De	  
Regenboog	  en	  ik	  hoop	  nog	  vele	  jaren	  deel	  uit	  te	  
mogen	  maken	  van	  deze	  mooie	  school	  en	  het	  
geweldige	  team	  van	  leerkrachten.	  U	  zal	  mij	  regelmatig	  
op	  het	  schoolplein	  zien	  staan	  of	  door	  de	  school	  zien	  
lopen.	  Ik	  zou	  het	  erg	  leuk	  vinden	  om	  kennis	  met	  u	  te	  
maken.	  Als	  er	  iets	  is	  kunt	  u	  altijd	  bij	  mij	  terecht.	  	  
	  

Mijn	  naam	  is	  Ilse	  Kaak	  en	  ik	  woon	  in	  
Mijnsheerenland,	  samen	  met	  mijn	  
man	  en	  drie	  kinderen.	  De	  jongste	  is	  
in	  november	  2016	  geboren	  zodat	  ik	  
het	  afgelopen	  schooljaar	  met	  verlof	  
thuis	  ben	  geweest.	  Vóór	  mijn	  verlof	  
heb	  ik	  17	  jaar	  gewerkt	  op	  de	  
Theresiaschool	  als	  leerkracht,	  
Intern	  Begeleider	  en	  de	  laatste	  7	  

jaar	  als	  adjunct-‐directeur.	  Deze	  functie	  pak	  ik	  komend	  
schooljaar	  op	  De	  Regenboog	  weer	  op.	  Ik	  heb	  veel	  zin	  
om	  weer	  aan	  het	  werk	  te	  gaan	  en	  hoop	  alle	  ouders	  
gedurende	  het	  schooljaar	  te	  ontmoeten.	  Als	  u	  mij	  wilt	  
spreken	  dan	  ben	  op	  maandag,	  dinsdag	  en	  donderdag	  
op	  De	  Regenboog	  aanwezig.	  	  
	  
Leesouders	  groep	  3	  
Vorig	  schooljaar	  hebben	  wij	  erg	  goede	  ervaringen	  
opgedaan	  met	  de	  inzet	  van	  leesouders	  in	  groep	  3.	  De	  
kinderen	  gingen	  met	  veel	  plezier	  naar	  de	  leesouders	  
toe,	  met	  een	  positief	  resultaat	  als	  gevolg.	  Deze	  lijn	  
willen	  wij	  graag	  weer	  voortzetten.	  Wij	  zouden	  het	  
zeer	  waarderen	  als	  u	  zich	  aanmeldt	  als	  leesouder	  voor	  



groep	  3.	  Het	  is	  15	  minuten	  per	  dag.	  Het	  liefst	  elke	  dag	  
maar	  lukt	  u	  dit	  niet	  dan	  graag	  op	  de	  dagen	  dat	  u	  wel	  
kunt.	  Graag	  aanmelden	  bij	  Haidy.	  
	  
Luizencontrole	  
De	  vakantie	  zit	  er	  weer	  op	  en	  het	  is	  tijd	  voor	  de	  
luizencontrole.	  Helaas	  hangt	  er	  rond	  hoofdluis	  nog	  
altijd	  een	  taboe	  terwijl	  dat	  niet	  nodig	  is.	  Het	  heeft	  
niets	  te	  maken	  met	  hygiëne.	  De	  besmetting	  vindt	  
namelijk	  plaats	  door	  contact	  met	  andere	  kinderen.	  
Om	  te	  voorkomen	  dat	  het	  een	  hardnekkig	  probleem	  
wordt,	  is	  regelmatig	  controleren	  noodzakelijk.	  Op	  
woensdag	  30	  augustus	  willen	  wij	  op	  school	  een	  
luizencontrole	  gaan	  uitvoeren	  in	  alle	  groepen.	  Wij	  
hopen	  dat	  u	  bereid	  bent	  om	  ons	  hierbij	  te	  helpen.	  
Graag	  aanmelden	  bij	  Haidy.	  	  
	  

Pauze	  hapje	  en	  traktatie.	  Binnen	  school	  wordt	  veel	  
aandacht	  besteed	  aan	  gezonde	  voeding.	  Er	  wordt	  
gewerkt	  met	  een	  gezonde	  pauzehap.	  Dat	  houdt	  in	  dat	  
de	  kinderen	  in	  de	  pauze	  van	  10	  uur	  groente	  dan	  wel	  
fruit	  eten	  óf	  eventueel	  een	  boterham	  mogen	  eten.	  
Daarbij	  kan	  water	  of	  melk	  gedronken	  worden.	  Voor	  
een	  abonnement	  op	  de	  schoolmelk	  kunt	  u	  terecht	  bij	  
Mary.	  	  
	  
Inleveren	  rapporten	  
Aan	  het	  einde	  van	  het	  vorig	  schooljaar	  hebben	  alle	  
kinderen	  hun	  rapport	  mee	  gekregen.	  Het	  verzoek	  aan	  
u	  is	  om	  deze	  map	  in	  te	  leveren	  bij	  de	  nieuwe	  juf	  of	  
meester.	  
	  
Overblijfkrachten	  
School	  is	  altijd	  op	  zoek	  naar	  overblijfkrachten.	  Heeft	  u	  
interesse?	  Graag	  aanmelden	  bij	  Haidy

Peuterspeelzaal	  
Ook	  voor	  de	  peuterspeelzaal	  geldt	  het	  gezonde	  
pauzehapje.	  Graag	  willen	  wij	  u	  nog	  in	  herinnering	  
brengen	  dat	  u	  bij	  de	  peuterspeelzaal	  op	  het	  
hoofdgebouw	  de	  tweede	  deur	  moet	  gebruiken	  bij	  het	  
binnenkomen	  en	  het	  weggaan.	  Dit	  voor	  de	  veiligheid	  
van	  uw	  peuter.	  Op	  maandag	  2	  oktober	  zal	  onze	  
jaarlijkse	  informatieavond	  weer	  plaatsvinden.	  Meer	  
informatie	  hierover	  volgt	  zo	  spoedig	  mogelijk.	  
	  
	  

Belangrijke	  data	  
Maandag	  	  	  	   28.08	  schooltandarts	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MR-‐vergadering	  
Maandag	  	   04.09	  kennismakingsgesprekken	  
Dinsdag	  	  	  	   05.09	  kennismakingsgesprekken	  
Woensdag	  	   06.09	  kennismakingsgesprekken	  
Donderdag	  	   07.09	  kennismakingsgesprekken	  
	  
	  
	  
	  

	   	  

	  


