
Start van het jaar 

Het Regenboogteam heeft deze week hard gewerkt en we zijn dan ook 
helemaal klaar voor het schooljaar 2018-2019. Maandag a.s. start het 

schooljaar officieel om 8.30 uur. Wij heten alle ouders en kinderen van 
harte welkom! Wij zien uit naar het komende jaar en wensen iedereen 
een leuke en leerzame tijd toe! 

 
Uitnodiging koffie- en klasseninloop  

We beginnen het jaar traditioneel met een 
koffie- en klasseninloop. U bent van harte 
uitgenodigd om maandag het eerste kwartier 

in de klas te blijven. U kunt de nieuwe 
werkplek van uw kind(eren) bekijken en 

kennismaken met de leerkracht. Aansluitend 
is er gelegenheid om onder het genot van een 
kopje koffie of thee vakantieverhalen uit te 

wisselen in de grote hal van Het Lichtruim. 
Van harte welkom!    

 
De start van de dag      
De deuren van de school gaan dagelijks om 8.20 uur open en ouders 

mogen dan mee naar binnen tot aan de deur van het lokaal. Ouders 
van kinderen in groep 1/2 mogen hun kinderen in de klas brengen. Dat 

geldt tot de herfstvakantie ook voor groep 3. Er is na schooltijd 
gelegenheid om de leerkracht te spreken. Vóór schooltijd is de 
leerkracht er om de kinderen op te vangen en hun verhalen te horen. 

Veel ouders willen toch graag voor aanvang van de lessen nog snel 
even iets meedelen aan de leerkracht. Dit kan door iets in het 

klassenschrift te vermelden (groep 1/2) of door een briefje mee te 
geven (groep 3 en hoger). Om 14.00 uur kunt u buiten wachten op uw 
kind(eren). De groepen worden door de leerkrachten naar buiten 

gebracht. 
 

Gymlessen 
Alle kinderen gymmen twee keer per week. De groepen 1-2 gymmen in 

het speellokaal en de hogere groepen in de sporthal van Het Lichtruim. 
De lessen van de groepen 3 t/m 8 worden gegeven door vakspecialist 
Sebastiaan Klok. De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in hun hemd, 

onderbroek en gymschoenen (met witte zolen). Vanaf groep 3 dragen 
de leerlingen gymkleding of een turnpakje en gymschoenen. Wij vragen 

u om uw kind(eren) geen sieraden te laten dragen op de gymdagen. 
I.v.m. de veiligheid moeten deze worden afgedaan tijdens de lessen en 
dan raken zij misschien zoek. Wij vragen u i.v.m. de veiligheid lang 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- ma. 27 augustus ........ Eerste schooldag 2018-2019 

- ma. 27 augustus ........ Koffie- en klasseninloop 

- ma. 27 augustus ........ Start blok 1 De Vreedzame School 

- di. 28 augustus .......... AC-vergadering 

- wo. 29 augustus ......... Luizencontrole 

- do. 6 september ......... Informatieavond alle groepen 

- di. 11 september ........ Startgesprekken alle groepen 

- do. 13 september ....... Startgesprekken alle groepen 
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haar op ‘gymdagen’ in een staart te doen. Alle leerlingen vanaf groep 3 ontvangen een nieuwe 

paarse gymtas waarin de gymspullen bewaard worden. De gymspullen blijven op school en 
worden voor elke vakantie meegegeven naar huis om te wassen/passen. Hieronder kunt u zien 
op welke dagen de gymlessen plaatsvinden: 

 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2 x    x 

Groep 3   x  x 

Groep 4   x  x 

Groep 5   x  x 

Groep 6   x  x 

Groep 7   x  x 

Groep 8   x  x 

 
 
 

Eten en drinken op school 
Iedere dag wordt er rond 10.00 uur en 12.00 uur in de klas 
gegeten en gedronken. Om 10.00 uur eten de kinderen wat 

rauwkost of fruit. Drinken geeft u mee in een pakje of 
afsluitbare beker. Rond 12.00 uur wordt er geluncht. Hiervoor 

geeft u de kinderen brood, rauwkost/fruit en wat te drinken 
mee. U kunt uw kind aanmelden voor schoolmelk via 
www.schoolmelk.nl. Wij stimuleren op school gezonde voeding. 
 

Voor in de agenda: informatieavond en startgesprekken  
De betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind (ook wel educatief partnerschap 

genoemd) is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van kinderen. Bij de start van het 
schooljaar zijn er voor u als ouder twee belangrijke momenten:   

 
Informatieavond (6 september) 
Op donderdag 6 september is er een informatieavond voor alle ouders. Op deze avond krijgt u 

van de leerkracht van uw zoon/dochter belangrijke informatie over het komende schooljaar te 
horen. Hoe ziet een dag eruit? Wat gaan de kinderen leren? Hoe zit het met huiswerk? Hoe gaan 

de gymlessen? Hebben de kinderen een agenda nodig? Etc. Natuurlijk kunt u ook vragen stellen. 
De informatieavond is een mooie gelegenheid om de nieuwe leerkracht(en) te leren kennen. 
Meer info volgt in de volgende nieuwsbrief, maar noteer deze avond alvast in uw agenda. 

 
Startgesprekken (11 en 13 september) 

Het startgesprek is het eerste belangrijke moment uit de gesprekscyclus. De cyclus is de 
optelsom van oudergesprekken en kindgesprekken n.a.v. de groepsplannen en/of de rapporten.  
 

Het eerste onderdeel van de gesprekscyclus is het startgesprek. Tijdens het startgesprek kunt u 
als ouder kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) en kunt u zaken over uw zoon/dochter 

melden die de leerkracht moet weten. Voor de leerkracht is het startgesprek een kans om de 
informatie die hij/zij heeft ontvangen van de vorige leerkracht tijdens de overdracht van de 
groep nog eens met u af te stemmen. Het startgesprek is een belangrijk moment binnen ons 

systeem van handelingsgericht werken met groepsplannen. Wij vragen u daarom om u goed 
voor te bereiden op het gesprek. Hoe u dit kunt doen, leest u in de speciale brief die u volgende 

week over dit onderwerp ontvangt. In de brief vindt u ook het rooster voor de gesprekken. Kunt 
u niet op het aangegeven moment, dan s.v.p. onderling ruilen en dit ook doorgeven aan de 
leerkracht. Wij zien uit naar uw komst om samen een goede start te maken met dit schooljaar! 
 

Luizencontrole 
Op elke school komt het nu en dan voor dat er kinderen met 

hoofdluis besmet zijn. Om dit binnen de perken te houden 
controleren wij de kinderen regelmatig, in ieder geval op de 

woensdag na elke vakantie. Wij willen u vragen om deze dagen 

 

 



rekening te houden met het kapsel van uw zoon/dochter (geen 

gel of ingewikkelde vlechten e.d.). Mocht er in een groep luis 
geconstateerd zijn, dan melden wij dit aan alle ouders, zodat u 
maatregelen kunt nemen. Komende woensdag vindt de eerste 

luizencontrole van dit jaar plaats. 
 

Kalender 

Volgende week ontvangt u weer een kalender met daarop alle belangrijke gebeurtenissen van 
dit jaar op één A4.  

 
Nieuwsbrief 
De wekelijkse nieuwsbrief is één van onze belangrijkste 

communicatiemiddelen. Wij vragen u de nieuwsbrief zorgvuldig te 
lezen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de mailadressen die in 

ons administratieprogramma ParnasSys staan. Bij ieder gezin 
kunnen er twee adressen worden opgegeven. Ontvangt u de 
nieuwsbrief niet, wilt u een adres wijzigen of toevoegen? Stuur 

dan een bericht naar directie@regenboog-debilt.nl. U kunt de 
nieuwsbrief ook zelf downloaden van de website en lezen via 

Social Schools. De nieuwsbrief wordt niet meer op papier 
meegegeven.  

 
NB: U kunt binnenkort weer een speciale editie van de nieuwsbrief over de nieuwbouw en 
tijdelijke huisvesting verwachten. 

 
Social Schools 

Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het 
basisonderwijs. Wij vinden het nl. belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan 
gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo 

kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.  
 

Social Schools geeft ons de mogelijkheid om binnen een afgeschermde omgeving met u te 
communiceren. U dient daarvoor wel lid te worden van de groepen van uw kind(eren). U kunt 
zich registreren via de knop op de homepage van onze website. Nadat u bent geaccepteerd door 

de leerkracht van de groep heeft u toegang. Wij raden alle ouders aan lid te worden en om de 
bijbehorende app te downloaden. Klik hier voor meer informatie over Social Schools 
 

 
 

 
 
 

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. 

 

mailto:directie@regenboog-debilt.nl
http://www.regenboog-debilt.nl/informatie/social-schools/
http://www.socialschools.nl/nl/

