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Beste ouders, verzorgers, 
De laatste weken zijn in gegaan. Rapporten zijn uitgedeeld, gesprekken worden gevoerd, 
lessen worden afgerond en kinderen spelen en bewegen wat vaker buiten. 
Ook zelf ben ik bezig met de afronding van mijn Regenboog tijd en draag veel informatie 
over aan mijn opvolger.  De laatste dag (19 juli) neem ik in iedere klas afscheid van de 
kinderen en schud ik u graag de hand. 
Voor het komend schooljaar zullen wij de onderwijsontwikkelingen die wij hebben ingezet,  
continueren en hierdoor krijgt o.a. onderstaande onderwerpen aandacht: 

- Kanjertraining en lessen relaties. 
- Engels zichtbaar, hoorbaar en merkbaar in de hele school. 
- We denken na over een andere methode voor wereldoriëntatie (aardrijkskunde, 

biologie en geschiedenis). 
- Het rapport over de vorderingen van de kinderen, zal aangepast worden. 
- Via de cyclus handelingsgericht werken worden de kind ontwikkelingen verwerkt  
- PLUS onderwijs via de methode Ballade krijgt aandacht in alle groepen 

Heel in het kort is dit wat er verwoord staat in ons jaarplan. Vraag er gerust naar en anders 
wordt u over de ontwikkelingen via nieuwbrieven geïnformeerd. 
 
Maar…voor nu de laatste nieuwtjes en graag tot ziens, 
Marion van der Helm 
 
Jaarkalender 
We starten volgend schooljaar op maandag 2 september. De kalender van het nieuwe 
schooljaar zal t.z.t. op schoudercom te zien zijn en ontvangt u komende week ook via de 
mail. Deze kunt u, indien u dat fijn vindt, uitprinten. Hier volgen alvast een aantal data die 
handig zijn om alvast te noteren:  

 Maandag 2 september - start nieuwe schooljaar  

 Woensdag 11 september – informatieavond ouders groep 7b van GGD over 
weerbaarheid 

http://www.pcbsderegenboog-voorhout.nl/
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 Woensdag 25 september – ouderavond voor alle ouders van GGD over 
lesprogramma relaties 

 
De klaslokalen voor komend schooljaar zijn als volgt. 
Locatie Cluster: 
Kleuters in het zelfde lokaal 
Groep 3 tegenover de kleuters 
Groep 4/5 in lokaal dat nu 3/4 is 
Groep 6 beneden naast 4/5 
Groep 7 en 8 boven 
 
Locatie Oosthout 
Kleuters is het zelfde lokaal 
Groep 3 in lokaal dat nu 3/4 is 
Groep 4/5 in lokaal dat nu 5/6 en 4 is 
Groep 6/7 in lokaal dat nu 7/8 is 
 
Gymles 
Komend schooljaar zullen de meeste kinderen vaker gymles krijgen van onze vakleerkracht 
Willem Boon. We zijn hier erg blij mee, omdat bewegingsonderwijs een vak apart is dat door 
Willen met zijn ervaring, goed gegeven wordt.  
Leerkrachten krijgen hierdoor tijd voor andere schoolwerkzaamheden en het aangepaste 
gymrooster ontvangt u komende week. 
 
Computers en ICT 
De hele school wordt voorzien van nieuwe computers. Zowel voor het gebruik door 
leerkrachten als door kinderen komen nieuwe, moderne computers. Daarnaast komt er een 
aantal nieuwe touchscreen borden in de klassen en gaan alle kinderen in groep 7 en 8 met 
een chromebook werken. 
We zijn erg blij dat de school nu is voorzien van hedendaagse apparatuur en kinderen hier 
mee aan de slag kunnen. Het onderwijsprogramma van Snappet (hier werken de kinderen 
tijdens rekenen mee) draait voor groep 5 en 6 op tablets en voor groep 7 en 8 op 
Chromebooks. 
Ook de kleutergroepen zijn voorzien van een aantal I-pads met educatieve apps. 
 
Inschrijven van broertjes/zusjes 
Indien u een kind heeft dat het komend schooljaar 4 jaar wordt, vinden wij het praktisch als 
u hem/haar z.s.m. inschrijft. Hierdoor krijgen wij goed zicht op het aantal kinderen dat de 
school instroomt. 
Inschrijfformulieren kunt u vinden op onze website www. pcbsderegenboog-voorhout.nl en 
hangen ook in de school in de hal. 
 
Regenboogfeest  
Alle kinderen zijn uitgenodigd voor het “Disco glitter dansfeest” op woensdag 10 juli! 
Het jaar is bijna om. En alle leerkrachten vieren dat ze weer een jaartje ouder zijn geworden.         
We beginnen eerst allemaal in de klassen. Daarna lopen de kinderen van de Oosthoutlocatie 
samen met de maatjes naar het cluster waar het “disco glitter dansfeest” is. Niet alleen 



 

  

 

dansen maar natuurlijk ook veel “lekkers eten en drinken”. Ook zijn er verschillende 
spelletjes te doen. Rond 12:00 uur zijn de kinderen van de Oosthoutlocatie weer terug. 
Kom je ook in je mooiste Discopak? 
We gaan er met z’n allen een groot feest van maken en er vindt ook nog een uitreiking van 
het School of Seef label plaats. 
 

Talent van de Regenboog op het Open podium         
Het open podium dat gepland stond op vrijdag 12 juli wordt verzet naar de laatste vrijdag 
van dit schooljaar, vrijdag 19 juli.  
Let op: de tijden zijn op de verschillende locaties anders! 
Van 11.00 tot 12.00 uur vieren we met elkaar het begin van de zomervakantie op ‘t Cluster. 
 
We beginnen om 10:15 uur en het duurt tot ca. 11:15 uur op Oosthout. 
Ouders zijn van harte welkom om te komen kijken! 
 
Afscheidsmusical groep 8 
Al wekenlang zijn de kinderen van groep 8 aan het repeteren. Er wordt gezongen, dansjes 
worden ingestudeerd en teksten in hoofden geprent. En dit allemaal voor het moment van 
het jaar; de eindmusical. 
Op maandag 15 juli (Cluster) en dinsdag 16 juli (Oosthout) spelen de kinderen van groep 8 de 
musical “Help, de beer is los” voor ouders en broers en zussen. 
Tijdens de generale repetities zijn ook grootouders en broertjes en zusjes welkom. Hiervoor 
ontvangt u een uitnodiging. Op woensdag 17 juli worden de beide groepen op hun eigen 
locatie uitgezwaaid. 
De leerkrachten van de groepen 8 
 
 
 
 
 
 
Agenda  
 

Woensdag 10 juli Regenboogfeest 

Maandag 15 juli/dinsdag 16 juli Musical groep 8 

Vrijdag 19 juli Open podium, start zomervakantie 12.00 uur 

  

 

 

 

Er volgt nog één Nieuwsbrief op 19 juli. 
Prettig weekend, 
Team De Regenboog 


