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Inleiding

De tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Het schooljaar is alweer in volle gang. Hoewel op een nieuwe
locatie, het lijkt alsof het nooit anders geweest is. De meeste kinderen en leerkrachten zijn al gewend aan
de nieuwe situatie en het nieuwe gebouw. Natuurlijk blijft er altijd wat te verbeteren, maar dat is altijd zo
en daar zijn we voortdurend mee bezig. Uw feedback daarop wordt altijd gewaardeerd. Het was fijn om te
ervaren dat veel ouders van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt om een kijkje te nemen in de klas en
in het gebouw. Hopelijk hebt u kunnen zien en ervaren dat het goed gaat en dat de sfeer ook heel goed is.

Nieuwbouw en fusie

Het lijkt misschien soms stil, maar achter de schermen wordt hard gewerkt aan de voorgenomen fusie
tussen de Krommen Hoek en De Regenboog en de bouw van een nieuw schoolgebouw. Voor de ins en
outs, verwijs ik u graag naar de aparte nieuwsbrief voor ouders van beide scholen.

Leerlingenraad

Jullie kinderen betrekken in het reilen en zeilen van de school en de ontwikkelingen is een groot goed.
Daar heeft de leerlingenraad een belangrijk aandeel in. In de afgelopen maand zijn in de groepen 5, 6 ,7
en 8 nieuwe leden voor de leerlingenraad gekozen in de klassen. Voor dit schooljaar zijn de leden van de
leerlingenraad:
Groep 5: Tygo Verhoeven en Eline Schots
Groep 6: Eline Smakman en Mika van den Heuvel.
Groep 7: Ymke Schots.
Groep 8: Daantje Veneman en Sasha de Leijer.
Op vrijdag 5 november komt de nieuwe leerlingenraad onder leiding van Sandra voor het eerst bij elkaar.
Sandra deelt de agenda vooraf met de leden, hun leerkrachten en hun ouders, zodat er thuis en in de klas
al over de onderwerpen kan worden voorgesproken.

Personele zaken

OB (onderbouw)
● Onze collega Marieke van Laarhoven is op 14 september jl bevallen van een gezonde tweeling:
Suus en Lotte. Met mama en de meisjes gaat het heel goed;
● Susanne Smits vult de vervanging van Marieke sinds begin deze maand tot eind januari 2022 in.
● Tot de kerstvakantie werkt de onderbouw in twee basisgroepen. Na de kerstvakantie gaan we
(mede door de instroom van nieuwe leerlingen) weer over naar drie basisgroepen. Ouders van de
onderbouw worden hierover voor de kerstvakantie geïnformeerd.
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Op de donderdagen ondersteunt Loes Peters (onderwijsassistent) Marianne en Susanne (vrije dag
van Manita van der Leest).

MB (middenbouw):
● Geen bijzonderheden.
BB (bovenbouw):
● Op vrijdag 22 oktober neemt Tilly van Rossum afscheid van de Krommen Hoek en van haar
werkend leven als leerkracht (40 jaar!). Zij gaat (welverdiend) met vervroegd pensioen.
● Nina Sanchez is sinds 5 oktober weer begonnen na haar zwangerschapsverlof.
● Vanaf 1 november komt Femke Wiekema op de donderdagen en vrijdagen het bovenbouw team
versterken. We zijn blij met de komst van Femke!
Onderwijsassistenten
Mede door de NPO gelden hebben we dit schooljaar de beschikking over veel uren onderwijsassistentie.
Onze onderwijsassistenten zijn: Loes Peters en Ietje Kerkhoff.

Nieuws van de oudervereniging
Uitslag stemming Algemene Leden Vergadering (ALV)
Zoals beloofd zouden wij voor de herfstvakantie de digitale ALV van dit jaar afronden en de uitslagen van
de stemming kenbaar maken. Er zijn 23 van de 189 ouders die de moeite hebben genomen om te
stemmen; helaas een lage respons, maar voor ons voldoende om het schooljaar 2020-2021 officieel af te
ronden en verder te gaan met 2021-2022. Dank aan de ouders die gestemd hebben! Als nieuwe
bestuursleden zijn gekozen: Frederieke van Maar en Elize van Maar; zij zullen beide per 1 november
toetreden tot het bestuur. Esther Mayntz is herkozen als bestuurslid en Kim Fuchs is gekozen tot lid van
de kascontrolecommissie. Welkom allemaal, fijn dat jullie je bij ons voegen! Ook de ingediende stukken
zijn allen goedgekeurd. De jaarrekening, de begroting en de jaarverslagen zijn goed bevonden en ook de
hoogte van de ouderbijdrage is door de meerderheid goedgekeurd. Eind november/begin december zal
het betaalverzoek via Parro verstuurd worden.
Evenementen
Naast de afronding van het afgelopen schooljaar, zijn we ook al druk bezig met het huidige schooljaar. De
eerste contacten met de ouderraad van de Regenboog zijn gelegd en de eerste ideeën zijn uitgewisseld.
Evenementen die we samen kunnen organiseren, gaan we zeker samen oppakken. De leden van onze
evenementencommissie worden hierbij gevraagd en daar waar nodig doen we ook oproepen voor
hulpouders gedurende het schooljaar. Op korte termijn staat Sinterklaas op de planning, een afvaardiging
van onze sinterklaascommissie zal met een deel van de oudercommissie van de Regenboog gaan bekijken
hoe we dit jaar invulling gaan geven aan dit feest. Daarna volgt het Kerstfeest; hiervoor zoeken we
hulpouders, voor de organisatie vooraf en op de dag zelf, maar zeker ook voor de versiering van de school
en het afbreken hiervan nog voor de kerstvakantie begint! Ook voor carnaval zijn de eerste ideeën
geopperd en ook daarvoor zoeken we enthousiaste ouders die dit mee willen voorbereiden en die op de
dag zelf willen helpen. Later dit jaar zullen we een oproep doen voor de evenementen die in de tweede
helft van het schooljaar gaan plaatsvinden. Mocht je je geroepen voelen om mee te denken, mee te
organiseren of mee te helpen op de dagen zelf, richt je dan tot de oudervereniging of tot Sandra. Dan
kunnen we kijken wie we op welke plek kunnen inzetten en hoe we alle evenementen tot een feest
kunnen maken.
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Speelgoedruilbeurs!
De oudercommissie van de Regenboog had het leuke idee om op dinsdagavond 9 november een
speelgoedruilbeurs te organiseren in de middenruimte van de Regenboog. Een simpele opzet maar met
hopelijk een dankbare uitwerking! Het idee is dat ouders speelgoed brengen dat nog compleet en in
prima staat is voor een tweede ronde. Dit speelgoed mag op die dinsdagmiddag (bij het ophalen van de
kinderen) binnen neergezet worden, bij de hoofdingang. Wij stallen dan ’s avonds alles uit op grote tafels
in de middenruimte en tussen 20:00-22:00 uur kunnen ouders binnen komen lopen om speelgoed uit te
zoeken en mee te nemen. Ook kan er tijdens die avond speelgoed meegebracht worden wat dan direct
ingezet wordt als ruilmateriaal. Zo kun je speelgoed waar ze thuis mee uitgespeeld zijn inleveren en iets
nieuws uitzoeken. Alleen ouders zijn deze avond welkom, géén kinderen. Om grote groepen te
voorkomen maken we een looproute door school langs al het aangeboden speelgoed, zo kun je rustig
kijken en iets uitzoeken zonder dat er grote drukte ontstaat. Uiteraard is er ook ruimte voor koffie of thee.
We verzoeken om geen knuffels mee te brengen, ook kleding en boeken zijn niet gewenst, wellicht dat er
later in het jaar nog een boekenruilbeurs of kledingbeurs wordt georganiseerd. Wij nodigen iedereen van
harte uit om deze avond te komen!
Mocht je vragen hebben voor de oudervereniging of mee willen helpen bij evenementen en kleine
activiteiten, laat het ons weten!
Voor nu een fijne herfstvakantie.Bestuur oudervereniging
Thekla, Esther, Sander, Aafke en Marlies

Nieuws van Korein over het peuterwerk
Op maandag 6 september is Korein in BS de Regenboog met peuterwerk gestart. Inmiddels bezoeken zo’n
20 peuters onze locatie. Peuters van 2,5-4 jaar zijn in schoolweken welkom op een maandag, dinsdag,
donderdag of vrijdagochtend van 8:30- 11:45 uur of inclusief lunch van 8:30-12:30 uur. Peuters zijn
actief bezig met hun ontwikkeling. En daar dragen wij graag aan bij. We prikkelen hun natuurlijke
nieuwsgierigheid, in een ontwikkel rijke omgeving met uitdagende activiteiten. Daar ontdekken ze wat ze
leuk vinden, wat ze al kunnen en worden uitgedaagd om nieuwe ervaringen op te doen.. Ze krijgen de
ruimte om te proberen, te klauteren en te klimmen en initiatief te nemen. Een keer te vallen en weer op
te staan en vooral eens buiten de lijntjes te kleuren. Kinderen die het op eigen wijze doen, daar houden
we van!
Wij stimuleren de ontwikkeling van de peuter ondersteund met de methode voor voorschoolse educatie
Startblokken. De thema’s die we gebruiken daarin sluiten aan bij de interesse van peuters, Spelenderwijs
breiden ze hun sociale vaardigheden, taal- en rekenontwikkeling en motoriek uit. Wij werken nauw
samen met de basisscholen De Regenboog en De Krommen Hoek. En zorgen ervoor dat als de peuter 4
wordt de overgang naar onderwijs soepel verloopt. Zo geven we alle kinderen een goede start op de
basisschool.
Kosten
De kosten voor peuterwerk (peuterspeelzaal) zijn afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en de
subsidies die per gemeente verschillen. Bijna alle gemeenten maken onderscheid tussen (werkende)
ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag en ouders die geen recht hebben op
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kinderopvangtoeslag. Daarvoor draagt de gemeente bij aan de kosten voor peuterwerk. Op
https://www.korein.nl/tarieven/peuterwerk kunt u de bedragen vinden voor de gemeente Son en Breugel.
Meedoen? Wilt u uw peuter mee laten doen? Uw peuter is welkom!
Voor informatie : Korein klantadvies 040 249 78 24 of klantadvies@korein.nl. Of neem contact op met de
locatiemanager Janneke Greunsven via j.vanhelvoort@korein.nl of 06 306 95 907.
Korte mededelingen
● Verkoop overgebleven spullen De Krommen Hoek
Tijdens de rommelmarkt en via marktplaats zijn onder leiding van twee ouders best veel spullen
verkocht. Dat heeft 1155 euro opgeleverd!! Daar zijn we heel blij mee. Dit bedrag leggen we opzij
en investeren we in de inrichting van de nieuwe school.
● Parkeren in de vakken en niet op of dichtbij het zebrabad!
Nogmaals het verzoek om uw auto in de daarvoor bestemde parkeervakken van het COOP terrein
te parkeren als u uw kind komt halen en brengen om zo niet de ingangen van de school te
blokkeren. Aan de kant van de van Gentlaan parkeert u uw auto in de parkeervakken naast het
korfbalveld en zeker niet op of dichtbij het zebrapad. Dat geeft gevaarlijke situaties voor kinderen
en hun ouders.
Agenda november/december 2021
●
●
●
●
●
●

Ma 25 oktober - vrijdag 29 oktober: herfstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 5 november: 1e bijeenkomst nieuwe leerlingenraad.
Dinsdag 9 november: NSCCT groep 4
Dinsdag 9 november: speelgoedruilbeurs (in de avond op school)
Donderdag 11 november: NSCCT groep 5
Maandag 22 november: start thema drie:

Onderbouw

Middenbouw

●

“Doen alsof”

●

Egyptenaren

●

(Toneel, muziek, drama,
Sint, Kerst)

●
●

(geschiedenis)
Rijksmuseum van
Oudheden, interactieve
rondleiding Egypte. Bus
€500,- Alles geregeld +
gereserveerd.

●
●
●
●
●
●
●

Bovenbouw

●

Kleurrijk Azië
‘Indonesië, culturen,
natuurverschijnselen,
topografie)

Vrijdag 26 november: vieren verjaardagen jarigen
Vrijdag 3 december: Sinterklaasviering
Maandag 6 december: studieDag: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Woensdag 22 december vergadering bestuur oudervereniging.
Donderdag 23 december: vieren verjaardag jarigen december EN kerstviering
Vrijdag 24 december: KINDEREN ZIJN VRIJ!
Vrijdag 24 december tot en met 9 januari: kerstvakantie: KINDEREN ZIJN VRIJ!

