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Beste ouders/verzorgers, 
Met elkaar werken we de komende 8 weken naar de laatste periode van dit schooljaar toe. 
De kinderen werken veel samen, lachen en maken plezier, doen veel aan creativiteit en 
genieten van het leren, leren in de klas. 
 
Oosthout 
Op onze Oosthoutlocatie is de laatste week teveel overlast. Deze wordt veroorzaakt door 
aanwezige mensen op het schoolplein, na schooltijd. Er wordt veel en vaak op het 
schoolplein “gehangen” en mensen laten veel rotzooi achter. Ook zijn er helaas al 2 ramen 
ingegooid. De wijkagent en de politie is van de situatie op de hoogte en zij doen hun best om 
in actie te komen. 
Ook wordt “de arena” waar materialen van los laten, z.s.m. door het bedrijf Sporto 
gerepareerd. 
Het speeltoestel tussen de Achtbaan en De Regenboog is ook aan verbetering toe. Hierover 
is inmiddels contact met de Achtbaan en de gemeente Teylingen en ook deze hopen wij 
binnenkort weer speelklaar te hebben voor de kinderen. 
 
Formatie en werkdrukgelden 
Nog 8 weken en dan is het zomervakantie. Zoals ieder jaar, zijn we druk bezig om de 
formatie vorm te geven voor volgend schooljaar. Altijd weer gepuzzel en een hele klus. De 
formatie is zo goed als rond. Ik kan dit pas naar jullie communiceren als ik ‘groen’ licht vanuit 
het bestuur heb en ik zeker weet dat het een definitief plaatje is. De verwachting is, dat dit 
rond 1 juni plaatsvindt. 
 
Ook zullen wij u binnenkort informeren over de inzet van de werkdrukgelden, die door de 
overheid voor alle scholen in het primair onderwijs, zijn toebedeeld.  
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Schoolreis groep 1 t/m 7 
Eén van de leukste dagen van het schooljaar: Op 26 en 27 juni staan de schoolreisjes voor dit 
schooljaar gepland. 
Indien u de bijdrage van 25 euro nog niet voldaan heeft, vertrouwen wij erop dat u deze 
overmaakt op NL 90 INGB 0006893257 Oudercommissie Regenboog. Dank u wel! 
 
We bouwen verder….. 

 Nieuws uit de Klimklas 
Vorig schooljaar zijn wij, leerkrachten Jeanet Guijt en Annette Dwarswaard, gestart met de 
Klimklas. In de loop van de maanden heeft het Klimklaslokaal op de Oosthoutlocatie, zich 
gevuld met heel veel verschillende materialen. De trampoline, de mat en de verschillende 
ballen worden erg veel gebruikt.  
 
Op dit moment maakt een aantal kinderen gebruik van de Klimklas. Een aantal kinderen 
komt om de week een half uur tot drie kwartier. Er zijn ook kinderen die één keer per maand 
langskomen.  In de Klimklas werken we niet met het hoofd, maar vooral met het lijf.  
 
Kinderen springen op de trampoline en oefenen ondertussen de tafels. Er wordt gedraaid, 
gerold en gekropen en regelmatig wordt er een wedstrijdje pingpongballetje blazen gedaan. 
Het is erg inspirerend om te zien dat bij verschillende kinderen een duidelijk positieve 
verandering optreedt. Er komt meer rust in het lijf of het handschrift verbetert. Ook zien we 
verbetering in resultaten op het gebied van rekenen en/of spelling.   
Wat wij merken is dat vooral kinderen die heel regelmatig de meegegeven oefeningen thuis 
doen, grote stappen maken. Niet één keer in de twee weken oefenen, maar elke dag geeft 
dus het beste resultaat.                                                                                                                                                                                        
Een oefening die we vaak meegeven is de kruisloop.  Tik met je rechterhand de binnenkant 
van je linkerknie aan en andersom. Doe dit tussen de tien en vijftien keer in een rustig 
tempo. Het regelmatig doen van deze oefening activeert het brein en zorgt voor het tot 
stand komen van snelle verbindingen tussen beide hersenhelften. Het werken in de Klimklas 
hebben wij dit schooljaar op vrijwillige basis gedaan.  
Op dit moment wordt nagedacht over het vervolg in de vorm van een training aan 
leerkrachten van Sophia Scholen, hierbij is ook onze leerkracht Marieke Lutjeboer betrokken. 
Een mooie vorm van leren van en met elkaar. 

Sportdag groepen 5 t/m 8                                                                                                                    
Woensdag zijn de groepen 5 t/m 8 weer naar Lisse geweest voor hun jaarlijkse sportdag op 
de atletiekbaan. Wat hebben we kunnen genieten van de verschillende activiteiten! Naast de 
verschillende atletiekonderdelen stond er ook een spelcompetitie op het programma. En 
omdat er heel veel begeleiding was, kreeg iedereen veel beurten. We danken iedereen die 
meegeholpen heeft om er weer een leuk evenement van te maken! 

Schoolvoetbal regiofinale                                                                                                                           
Na hun sportdag vertrokken de meisjes uit groep 8B naar Leiden waar ze mee zouden doen 
aan de regionale finales van het schoolvoetbaltoernooi. Hier troffen ze o.a. de kampioenen 
van Leiden, Leiderdorp, Kaag en Braassem en Noordwijk. Het waren stuk voor stuk hele 
spannende wedstrijden. Na 2x winst, een gelijkspel een 2x verlies wist ons team zich net niet 
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te plaatsen bij de beste 4 teams. Hiermee leverden ze een geweldige prestatie, maar ze 
verdienden -volgens ons- bovenal de ‘fair-play-prijs.  

Willem Boon, vakleerkracht gym 

 
 
 
 
Agenda  
 

Donderdag 30 mei/vrijdag 31 mei Hemelvaartsdag + vrije dag 

Vrijdag 7 juni Middag vrij 

Maandag 10 juni/dinsdag 11 juni 2e Pinksterdag + vrije dag 

Maandag 24 juni Studiedag 

Woensdag 26 en donderdag 27 
juni 

Schoolreis 

 

 

 

 

 


