
Kinderboekenweek 2018 

Kinderboeken over vriendschap staan centraal 

in de Kinderboekenweek 2018, die loopt van 

woensdag 3 oktober tot en met zondag 14 

oktober 2018. Het motto van deze 

kinderboekenweek is Kom erbij! Wij openen de 

kinderboekenweek op vrijdag 5 oktober met de 

podiumbeurt van groep oranje en groep 4. Wij 

besteden op verschillende manieren aandacht 

aan de Kinderboekenweek: we lezen boeken 

(voor) over vriendschap, we praten, tekenen en knutselen over de boeken 

en/of het thema, we zingen en dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen 

(Kom erbij). Ook de bibliotheek heeft in de kinderboekenweek een aantal 

leuke activiteiten: een pyjamaparty, een speurtocht. Zie voor meer informatie: 

https://bibliotheek.ideacultuur.nl/speciaal-voor/8-12-jaar/kinderboekenweek  

 

Thema-avond voor ouders op 18 oktober! 

Speelgoed opruimen, aankleden, tas inpakken, huiswerk maken … om deze 

activiteiten te kunnen volbrengen maakt een kind gebruik van executieve 

functies. Dit zijn de functies in je brein die het mogelijk maken dat je 

rationele beslissingen neemt, impulsen beheerst en kunt focussen op wat 

belangrijk is. Kortweg: alles wat een kind nodig heeft om een taak te plannen, 

te volbrengen en hier op terug te kijken. Ook op school is een goede 

ontwikkeling van deze functies van cruciaal belang.  

 

Het team van De Regenboog heeft dit jaar 

enkele scholingsdagen rond dit onderwerp. 

Wij leren onder andere hoe wij de 

ontwikkeling van executieve functies bij 

kinderen positief kunnen stimuleren.  
 

Ook u als ouder heeft een grote invloed op 

de ontwikkeling van deze functies in het 

brein van uw kind. Daarom organiseren school en de AC samen een thema-

avond over elf executieve functies. Deze avond hoort u wat u kunt doen om 

uw kind te begeleiden in zijn of haar groei naar zelfstandigheid. 

 

Binnenkort ontvangt u de uitnodiging voor de ALV en aansluitend de thema-

avond! Noteer de datum vast in uw agenda. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- Wo. 3 oktober ............ Deltadag (alle leerlingen vrij) 

- Wo. 3 oktober ............ Start Kinderboekenweek 

- Vr. 5 oktober.............. Dag van de Leraar 

- Vr. 5 oktober.............. Podiumbeurt groep Oranje en groep 4 

- Wo. 10 oktober .......... Dag van de duurzaamheid 

- Wo. 10 oktober .......... Natuurexcursie groep 5: Los in het herfstbos 

- Wo. 10 oktober .......... Creamiddag ronde 2, les 1 (groep 6-7-8) 

- Vr. 12 oktober ............ Natuurexcursie groep 6: Los in het herfstbos 

- Vr. 12 oktober ............ Creamiddag ronde 2, les 1 (groep 3-4-5) 

- Ma. 15 oktober ........... Fietscontrole (groep 5-6-7-8) 

- Wo. 17 oktober .......... Zwemfestijn groep 7 

- Wo. 17 oktober .......... Creamiddag ronde 2, les 2 (groep 6-7-8) 

- Do. 18 oktober ........... ALV AC en thema-avond voor ouders  

- Vr. 19 oktober ............ Creamiddag ronde 2, les 2 (groep 3-4-5) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://bibliotheek.ideacultuur.nl/speciaal-voor/8-12-jaar/kinderboekenweek
http://www.regenboog-debilt.nl/


Podiumbeurt groep Oranje en 4: ‘Je bent een held! 

Volgende week woensdag start de Kinderboekenweek. Het thema is: ‘Kom erbij!’. Wij openen de 

Kinderboekenweek met de podiumbeurt van de groepen 1-2 Oranje en 4. De podiumbeurt is op vrijdag 5 

oktober en begint om 8.45 uur in de grote hal van Het Lichtruim. Om ongeveer 9.30 uur is de 

podiumbeurt afgelopen.  

 

Onze leerlingen bekijken het optreden vanaf de tribunetrap. Wij verzoeken de ouders die komen kijken 

boven aan de trap op de stoelen te gaan zitten. Of, als deze bezet zijn, daar te gaan staan. Ook zal er 

plek zijn aan de rechterkant van het podium. Er staan leerkrachten klaar om u naar de juiste plaatsen te 

begeleiden. Deze week is er al volop geoefend en ook volgende week wordt er nog hard gewerkt aan een 

mooi optreden. Wees welkom!... Kom erbij! 

 

Deltadag 2018 

Op woensdag 3 oktober zijn alle leerlingen van de scholen van de Stichting Delta vrij i.v.m. de Deltadag. 

De Deltadag is een studiedag voor alle leerkrachten van de tien scholen. Tijdens diverse lezingen en 

workshops gaan we aan de slag met het thema ‘boeiend onderwijs'.  

 
Fietscontrole (groep 5 t/m 8) 
De dagen worden korter en het weer slechter. Dan is het extra belangrijk dat uw  

kind op een goede, veilige fiets rondrijdt. Ieder jaar organiseren wij in het 

kader van de verkeerslessen een fietscontrole. Wij doen dit in samenwerking 

met de firma Mastwijk.  

 

Op maandag 15 oktober van 8.45 uur tot ongeveer 10.00 uur worden de 

fietsen van de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gecontroleerd. Bij de keuring zijn medewerkers van 

Fietshandel Mastwijk aanwezig. Wij kunnen nog een paar extra handen gebruiken. Wie vindt het leuk om 

te komen helpen? U kunt zich aanmelden bij de directie. 

 

Verslag raadsvergadering  

Gisteravond stond het agendapunt ‘nieuwbouw IKC De Regenboog’ 

op de agenda van de raadsvergadering. Ondanks dat het onderwerp 

in een besloten deel werd besproken, waren er veel ouders en 

leerkrachten op de oproep afgekomen en werd zo een mooi signaal 

aan de raadsleden afgegeven.  

 

In het besloten deel van de vergadering heeft de raad ingestemd 

met het voorstel van het college om een nieuw raadsvoorstel uit te 

werken. Dit nieuwe raadsvoorstel zal eerst in een 

commissievergadering (Commissie Burger en Bestuur) worden 

besproken en daarna opnieuw in een raadsvergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Zodra wij 

nieuwe informatie hebben, zullen wij deze uiteraard met u delen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


