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 SEPTEMBER 

 do  1 

 vr  2 

 za  3 

 zo  4 

 ma  5  1e     schooldag 

 di  6 

 wo  7 

 do  8 

 vr  9 

 za  10 

 zo  11 

 ma  12  Keerom-gesprekken     deze     week 

 di  13 

 wo  14 

 do  15 

 vr  16 

 za  17 

 zo  18 

 ma  10 

 di  20 

 wo  21 

 do  22 

 vr  23  Studiedag 

 za  24 

 zo  25 

 ma  26  Studiedag 

 di  27 

 wo  28 

 do  29  info-avond     groep     1-2     en     3 

 vr  30 

 Voorwoord 
 Voor     u     ligt     de     kalender     voor     het     schooljaar 
 2022-2023.     Hierin     vindt     u     veel     handige 
 informatie     over     bijvoorbeeld     activiteiten, 
 schooltijden     en     afspraken.     Ook     bevat     de 
 kalender     aanvullingen     op     informatie     uit     de 
 schoolgids.     De     schoolgids     vindt     u     op     onze 
 website. 

 Tijdens     het     schooljaar     informeren     wij     u 
 regelmatig     over     actuele     zaken     via     de 
 nieuwsbrief     of     Social     Schools.     Voor     meer 
 informatie     over     de     school     kunt     u     terecht     op 
 onze     website. 
 Voor     vragen     en/of     suggesties     kunt     u     terecht     bij 
 het     team,     de     directie     of     de 
 medezeggenschapsraad. 

 Schoolgegevens 
 Basisschool     De     Regenboog 
 Amundsenstraat     51 
 5665     VS     Geldrop 
 040-2801790 
 Email:  info.regenboog@geldrophetnut.nl 
 Website:  www.regenbooggeldrop.nl 

 De     Regenboog 
 De     Regenboog     is     een     kleurrijke     school     in     de 
 wijk     De     Coevering.     Onze     school     brengt 
 culturen     bij     elkaar.     Wij     vinden     het     belangrijk 
 dat     iedereen     zichzelf     kan     zijn,     zich 
 gerespecteerd     voelt     en     dat     we     vertrouwen 
 hebben     in     elkaar.     Wij     gaan     uit     van     de     positieve 
 bedoelingen     van     kinderen,     leerkrachten     en 
 ouders.     Binnen     de     school     heerst     een     prettige, 
 open     sfeer. 
 Wij     hechten     veel     waarde     aan     een     goede 
 communicatie     en     deze     kalender     maakt     deel     uit 
 van     de     uitwisseling     van     informatie.     Hiermee 
 nemen      wij     u     mee     door     het     schooljaar 
 2022-2023. 

 Wij     wensen     iedereen     een     fijn     schooljaar 
 toe! 

mailto:r.groenveld@geldrophetnut.nl
http://www.regenbooggeldrop.nl/


 OKTOBER 

 za  1 

 zo  2 

 ma  3  Vergadering     OR 

 di  4 

 wo  5  Start     Kinderboekenweek 
 Vergadering     MR 

 do  6 

 vr  7 

 za  8 

 zo  9 

 ma  10 

 di  11 

 wo  12  Koffie-uurtje 

 do  13 

 vr  14 

 za  15 

 zo  16 

 ma  17 

 di  18 

 wo  19 

 do  20 

 vr  21  afsluiting     Kinderboekenweek 

 za  22 

 zo  23 

 ma  24  Herfstvakantie 

 di  25 

 wo  26 

 do  27 

 vr  28 

 zat  29 

 zo  30 

 ma  31 

 De     Regenboog     laat     elk     kind     stralen 
 Dit     betekent     dat     wij; 

 -  Als     team     de     verantwoordelijkheid 
 nemen     om     ons     onderwijs     af     te 
 stemmen     op     de     onderwijsbehoeften 
 van     de     leerlingen. 

 -  Kinderen     basisvaardigheden     leren     die 
 hen     in     staat     stellen     om     zelf 
 onderzoeksvragen     te     formuleren     en 
 zelf     antwoorden     te     zoeken. 

 -  Kijken     wat     de     kinderen     nodig     hebben 
 om     hun     eigen     manier     van     leren     te 
 ontdekken. 

 Dit     doen     wij     door     het     bieden     van     betekenisvol, 
 thematisch     onderwijs.     Kinderen     ervaren     het 
 belang     van     leren     lezen,     rekenen     en     schrijven 
 tijdens     hun     onderzoek.     Wereldoriëntatie     en 
 begrijpend     lezen     krijgen     meer     inhoud     in     een 
 betekenisvol     thema.     Wij     maken     het     mogelijk 
 dat     kinderen     samen,     met     en     van     elkaar     leren. 

 Groepsindeling 
 Groep     1/2:  Juf     Patty     en     juf     Debbie 
 Groep     3:  Juf     Wilma     en     juf     Marleen 
 Groep     4/5:  Meester     Joël 
 Groep     6/7:  Meester     Tim 
 Groep     7/8:  Meester     Rob 

 Onderwijsassistenten:     Juf     Mikki     en     juf     Margriet 
 Onderwijsondersteuner;     juf     Rianne 
 Bouwcoördinator     onderbouw:     juf     Rianne 
 Bouwcoördinator     bovenbouw:     meester     Tim 
 Muziekdocent:     Sjack     Esmyer 
 Gymdocent:     Manouk     Bruijsten 
 Conciërge:     Sjan     van     de     Heuvel 
 Intern     begeleider:     vacature 
 Interim     Directeur:     Renate     Groenveld 



 NOVEMBER 

 di  1 

 wo  2 

 do  3 

 vr  4 

 za  5 

 zo  6 

 ma  7  Zien     gesprekken 

 di  8 

 wo  9  Nationaal     Schoolontbijt 

 do  10 

 vr  11 

 za  12 

 zo  13 

 ma  14 

 di  15  Vergadering     OR 

 wo  16 

 do  17 

 vr  18 

 za  19 

 zo  20 

 ma  21 

 di  22  Studiedag 

 wo  23 

 do  24 

 vr  25 

 za  26 

 zo  27 

 ma  28 

 di  29 

 wo  30 

 Schooltijden 
 De     school     werkt     met     een     gelijke-dagen     model. 
 Dit     betekent     dat     de     schooltijden     alle     dagen 
 voor     alle     groepen     gelijk     zijn. 

 Maandag 
 Dinsdag 
 Woensdag 
 Donderdag 
 Vrijdag 

 8.30     -     14.00     uur 
 8.30     -     14.00     uur 
 8.30     -     14.00     uur 
 8.30     -     14.00     uur 
 8.30     -     14.00     uur 

 Pauze 
 10.00     -     10.15     uur:     Pauze 
 11.45     -     12.10     uur:     Pauze 

 Vakantierooster     schooljaar     2022-2023 
 Herfstvakantie 
 Kerstvakantie 
 Carnavalsvakantie 
 Pasen     (2e) 
 Koningsdag 
 Meivakantie 
 Hemelvaart 
 Pinksteren 
 Zomervakantie 

 24-10-2022     t/m     28-10-2022 
 26-12-2022     t/m     06-01-2023 
 20-02-2023      t/m     24-02-2023 
 10-04-2023 
 27-04-2023 
 24-04-2023     t/m     05-05-2023 
 18-05-2023 
 29-05-2023 
 17-07-2023     t/m     27-8-2023 

 Studiedagen      schooljaar     2022-2023 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 School     12     uur     uit 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 School     12     uur     uit 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 Studiedag     team     RB,     groep     1     t/m     8     vrij     hele     dag 
 School     12     uur     uit 

 23-09-     2022 
 26-09-2022 
 22-11-2022 
 23-12-2022 
 25-01-2023 
 17-02-2023 
 16-03-2023 
 07-04-     2023 
 19-06-2023 
 14-07-2023 

 Gymrooster 

 Woensdag: 
 8.30-9.15u  groep     7-8 
 9.15-10.00u  groep     3 
 10.00-10.45u  Taalklas 
 10.45-11.30u  groep     6-7 
 11.30-12.15u  groep     4-5 
 13.00-13.45u  groep     1-2 

 Donderdag: 
 8.30-9.15u  groep     6-7 
 9.15-10.00u  groep     4-5 
 10.00-10.45u  groep     3 
 10.45-11.30u  groep     7-8 
 11.30-12.15u  Taalklas 
 13.00-13.45u  groep     1-2 

 Graag     zorgen     voor     gymschoenen     met     een 
 witte     zool,     een     T-shirt     en     korte     broek. 



 DECEMBER 

 do  1 

 vr  2  Sint     op     school 

 za  3 

 zo  4 

 ma  5 

 di  6 

 wo  7 

 do  8  Vergadering     MR 

 vr  9 

 za  10 

 zo  11 

 ma  12 

 di  13 

 wo  14 

 do  15 

 vr  16 

 za  17 

 zo  18 

 ma  19 

 di  20 

 wo  21 

 do  22  Kerstviering 

 vr  23  12     uur     vrij 

 za  24  Eerste     Kerstdag 

 zo  25  Tweede     Kerstdag 

 ma  26  Kerstvakantie 

 di  27 

 wo  28 

 do  29 

 vr  30 

 za  31  Oudjaar 

 Keerom     gesprekken 
 In     het     begin     van     het     schooljaar     starten     we     met 
 de     keerom-gesprekken.     Het     doel     van     dit 
 gesprek     is     de     ontmoeting.     Creëren     van     contact 
 en     vertrouwen     tussen     de     school,     ouders     en 
 kinderen.     U     krijgt     een     uitnodiging     via     Social 
 Schools     om     u     in     te     schrijven     voor     een     gesprek. 

 Rapporten     en     gesprekken 
 De     kinderen     ontvangen     twee     keer     per     jaar     een 
 rapport,     in     februari/maart     en     in     juni. 
 Via     social     schools     kunt     u     zich     inschrijven     voor 
 een     10-minuten     gesprek. 

 Centrale     Eindtoets 
 In     groep     8     maken     de     leerlingen     de     eindtoets. 
 Deze     toets     meet     de     prestaties     van     elke 
 leerling     op     het     gebied     van     taal,     rekenen     en 
 studievaardigheden.     De     eindtoets     wordt 
 afgenomen     in     de     maand     april. 

 Entreetoets 
 In     groep     7     maken     de     leerlingen     de 
 Entreetoets.     Deze     toets     meet     de     prestaties 
 van     elke     leerling     op     het     gebied     van     taal, 
 rekenen     en     studievaardigheden.     De 
 Entreetoets     in     combinatie     met     de 
 leerprestaties     gedurende     de     7     schooljaren 
 vormen     de     basis     om     te     komen     tot     een 
 voorlopig     advies     voor     het     Voortgezet 
 Onderwijs. 



 JANUARI 

 zo  1 

 ma  2 

 di  3 

 wo  4 

 do  5 

 vr  6 

 za  7 

 zo  8 

 ma  9  info-avond     groep     7     en     8 

 di  10 

 wo  11 

 do  12 

 vr  13 

 za  14 

 zo  15 

 ma  16 

 di  17  Koffie-uurtje 

 wo  18 

 do  19 

 vr  20 

 za  21 

 zo  22 

 ma  23  Vergadering     OR 

 di  24 

 wo  25  Studiedag 

 do  26 

 vr  27 

 za  28 

 zo  29 

 ma  30  Toetsweken 

 di  31 

 De     Vreedzame     School 
 Wij     werken     op     De     Regenboog     het     programma 
 ‘De     Vreedzame     School’.     Dit     is     een     programma 
 voor     sociale     competenties     en     democratisch 
 burgerschap.De     klas     en 
 de     school     vormen     een 
 gemeenschap     waar 
 kinderen     zich     gehoord 
 en     gezien     voelen,     een 
 eigen     stem     krijgen     en 
 waar     kinderen     leren     om 
 samen     beslissingen     te 
 nemen     en     conflicten     op 
 te     lossen. 
 Een     belangrijk 
 onderdeel     bij     De 
 Vreedzame     School     is 
 de     bemiddeling     bij 
 conflicten.     Hiervoor     worden     kinderen     opgeleid 
 tot     mediator.     Hierbij     leren     de     kinderen 
 verantwoordelijkheid     te     nemen     voor     het 
 oplossen     van     conflicten     in     de     klas     of     op     het 
 plein. 
 Een     ander     belangrijk     onderdeel     van     De 
 Vreedzame     School     vormt     de 
 leerlingenparticipatie     waarbij     de     nadruk     ligt     op 
 grotere     betrokkenheid     van     leerlingen     in     de     klas 
 en     in     de     school.     Dit     start     elk     schooljaar     als     de 
 kinderen     gezamenlijk     op     zoek     gaan     naar 
 afspraken     die     ze     willen     maken     om     alles     in     de 
 groep     goed     te     laten     verlopen. 
 Binnen     De     Vreedzame     School     is     er     ook     veel 
 aandacht     voor     ouders.     Tussen     school     en 
 ouders     zal     een     goede     uitwisseling     moeten     zijn 
 als     het     gaat     om     de     opvoeding     van     de 
 kinderen.     Voor     de     kinderen     is     het     van     belang 
 dat     de     werelden     school     en     thuis     niet     teveel 
 van     elkaar     gescheiden     zijn. 



 FEBRUARI 

 wo  1 

 do  2 

 vr  3 

 za  4 

 zo  5 

 ma  6  Toetsweken 

 di  7 

 wo  8 

 do  9 

 vr  10 

 za  11 

 zo  12 

 ma  13  Vergadering     MR 

 di  14 

 wo  15 

 do  16 

 vr  17  Carnaval     vanaf     12     uur     vrij 

 za  18 

 zo  19 

 ma  20  Carnavalsvakantie 

 di  21 

 wo  22 

 do  23 

 vr  24 

 za  25 

 zo  26 

 ma  27 

 di  28 

 Medezeggenschapsraaad     (MR) 
 De     medezeggenschapsraad     bestaat     uit     zes 
 personen;     drie     teamleden     en     drie     ouderleden. 
 Op     De     Regenboog     is     in     schooljaar     20-21     een 
 nieuwe     MR     geformeerd.     De     nieuwe     MR     heeft 
 samen     een     cursus     gevolgd     en     op     deze     wijze 
 een     goede     basis     gelegd     voor     de     komende 
 jaren. 

 De     ouderraad 
 De     ouderraad     organiseert     in     samenwerking 
 met     het     team     jaarlijks     terugkerende 
 evenementen     zoals:     Sinterklaas,     kerst     en 
 carnaval.     Maar     ook     op     andere     momenten     in 
 het     schooljaar     ondersteunt     de     ouderraad     de 
 school     bij     verschillende     activiteiten     die     zonder 
 extra     hulp     niet     gedaan     kunnen 

 Ouderbijdrage 
 De     ouderraad     vraagt     een     vrijwillige     bijdrage 
 per     kind,     per     schooljaar.     Door     betaling     van 
 deze     bijdrage     bent     u     automatisch     één     jaar     lid 
 van     de     oudervereniging.     We     proberen     de 
 vrijwillige     bijdrage     zo     laag     mogelijk     te     houden 
 door     slim     te     organiseren.     Ieder     jaar     wordt     de 
 hoogte     van     de     vrijwillige     bijdrage     opnieuw 
 vastgesteld.     Van     deze     bijdrage     worden     de 
 onkosten     betaald     die     de     ouderraad     maakt     bij 
 het     organiseren     van     de     activiteiten 



 MAART 

 wo  1 

 do  2 

 vr  3  Rapport 

 za  4 

 zo  5 

 ma  6  Oudergesprekken 

 di  7  Vergadering     OR 

 wo  8 

 do  9 

 vr  10 

 za  11 

 zo  12 

 ma  13 

 di  14 

 wo  15 

 do  16  Studiedag 

 vr  17 

 za  18 

 zo  19 

 ma  20  Oudergesprekken 

 di  21 

 wo  22  Ramadan 

 do  23 

 vr  24 

 za  25 

 zo  26 

 ma  27  Verkeersweek 

 di  28 

 wo  29 

 do  30 

 vr  31 

 Ziekmelden 
 Is     uw     kind     ziek?     Geef     dit     dan     door     via     Social 
 Schools.     Indien     uw     kind(eren)     zonder 
 afmelding     niet     op     school     is,     dan     zal     de 
 leerkracht     of     conciërge     z.s.m.     contact     met     de 
 ouders/verzorgers     opnemen. 

 Verlof 
 Verlof     kunt     u     schriftelijk     aanvragen     bij     de 
 directie.     Zij     kan     alleen     verlof     verstrekken     als 
 de     aanvraag     beantwoordt     aan     de     criteria     zoals 
 die     in     de     Leerplichtwet     staan. 
 Indien     er     sprake     is     van     extra     verlof     voor 
 vakantie     e.d.     mag     er     volgens     de     Leerplichtwet 
 alleen     onder     strikte     voorwaarden     verlof 
 worden     verleend.     Voor     kinderen     van     4     jaar 
 hoeft     geen     officieel     verlof     aangevraagd     te 
 worden.     Men     dient     wel     te 
 overleggen     met     de     betreffende     leerkracht. 
 Vanaf     5     jaar     is     uw     kind     leerplichtig. 

 Leerplichtambtenaar 
 De     leerplichtambtenaar     wordt     ingeschakeld     als 
 leerlingen     regelmatig     verzuimen,     ongeoorloofd 
 thuis     blijven     van     school     of     stelselmatig     te     laat 
 op     school     komen. 

 Klachtenregeling 
 Op     De     Regenboog     vinden     wij     het     belangrijk 
 dat     kinderen     zich     veilig     en     gerespecteerd 
 voelen.     Samen     moeten     we     zorgen     voor     een 
 school     waar     iedereen     zich     veilig     voelt.     Dit 
 vragen     wij     van     onszelf,     van     de     kinderen     en 
 van     u. 
 Toch     kan     zich     een     situatie     voordoen     waarbij     dit 
 niet     zo     is.      Blijf     hier     niet     mee     rondlopen      maar 
 praat     erover. 
 Altijd     eerst     met     de     leerkracht     van     het     kind, 
 maar     dit     kan     ook     met     de     directie     of     bij     de 
 schoolcontactpersoon.     Iedere     school     van     de 
 Stichting     heeft     een     eigen 
 schoolcontactpersoon.     Op     onze     school     zijn     dit 
 Fleur     Verhagen     en     Debbie     van     Gemert. 

 Inspectie     van     het     onderwijs: 
 www.onderwijsinspectie.nl 
 Klachten     Meldingen     seksueel     misbruik, 
 seksuele     intimidatie,     fysiek-     en/of     psychisch 
 geweld: 
 U     kunt     contact     opnemen     met     een     van     de 
 vertrouwensinspecteurs     tel.     0900     1113111. 



 APRIL 

 za  1 

 zo  2 

 ma  3 

 di  4 

 wo  5 

 do  6 

 vr  7  Studiedag 

 za  8 

 zo  9  1e     paasdag 

 ma  10  2e     paasdag 

 di  11 

 wo  12 

 do  13  8.30     uur     koffie     uurtje 

 vr  14 

 za  15 

 zo  16 

 ma  17  Vergadering     OR 

 di  18 

 wo  19  Vergadering     MR 

 do  20  Koningsspelen 

 vr  21  Eid     al-Fitr     (Suikerfeest) 

 za  22 

 zo  23 

 ma  24  meivakantie 

 di  25 

 wo  26 

 do  27  Koningsdag 

 vr  28 

 Za  29 

 zo  30 

 Voor-     en     naschoolse     opvang 
 Voor     naschoolse     opvang     kunt     u     in     de     buurt 
 van     de     school     gebruik     maken     van 
 Kinderopvang     Potje     Knor.     De     medewerkers 
 komen     de     kinderen     na     schooltijd     ophalen     bij 
 school.     Kinderopvang     Potje     Knor     biedt,     bij 
 voldoende     belangstelling,     ook     voorschoolse 
 opvang     aan.     Kinderen     worden     dan     door     de 
 medewerkers     naar     school     gebracht.     Er     is     een 
 prettige     en     intensieve     samenwerking     tussen 
 de     kinderopvang     en     De     Regenboog. 

 Stichting     leergeld 
 Stichting     Leergeld     zet     zich     in     voor 
 schoolgaande     kinderen     in     de     leeftijd     van     4     tot 
 18     jaar     uit     gezinnen     met     minimale     financiële 
 middelen,     die     vanwege     gebrek     aan     financiële 
 middelen     niet     mee     kunnen     doen     met     hun 
 leeftijdgenootjes.     U     kunt     een     beroep     doen     op 
 hulp     van     de     lokale     stichting     Leergeld     indien     u 
 activiteiten     voor     uw     kinderen     niet     kunt     betalen 
 en     een     aantoonbaar     inkomen     heeft     dat 
 beneden     120%     van     het     bijstandsniveau     ligt.     Er 
 kan     een     aanvraag     ingediend     worden     voor 
 bijvoorbeeld     een     ouderbijdrage,      schoolkamp 
 of     schoolspullen. 
 Contact: 
 Stichting     Leergeld     Geldrop-Mierlo     en 
 Heeze-Leende 
 Postbus     73,     5660     AB     Geldrop 
 e-mailadres:  info@leergeldgeldrop.nl 

mailto:info@leergeldgeldrop.nl


 MEI 

 ma  1  meivakantie 

 di  2 

 wo  3 

 do  4 

 vr  5 

 za  6 

 zo  7 

 ma  8 

 di  9 

 wo  10 

 do  11 

 vr  12  Schoolfotograaf 

 za  13 

 zo  14 

 ma  15 

 di  16 

 wo  17 

 do  18  Hemelvaartsdag 

 vr  19  Vrije     dag 

 za  20 

 zo  21 

 ma  22 

 di  23 

 wo  24 

 do  25 

 vr  26 

 za  27 

 zo  28  1e     Pinksterdag 

 ma  29  2e     Pinksterdag 

 di  30  Toetsweken 
 Vergadering     OR 

 wo  31 

 Social     schools 
 Op     de     Regenboog     werken  met Social     Schools: 
 een     online     communicatieplatform     voor     het 
 basisonderwijs.     Via     Social     Schools     kunnen     we 
 u     tijdig     informeren     over     de     dagelijkse     gang     van 
 zaken     en     u     een     beeld     geven     van     de 
 gebeurtenissen     in     de     klassen. 
 De     Social     Schools     community     bestaat     uit     de 
 schoolgroep     (hoofdgroep)     en     daaronder     alle 
 klassen.     Als     ouder     bent     u     altijd     lid     van     de 
 hoofdgroep,     waarin     we     algemeen 
 schoolnieuws     delen.     Daarnaast     bent     u     lid     van 
 de     groep     van     uw     kind(eren). Hier     wordt 
 specifiek     nieuws     uit     de     klas     geplaatst.     De 
 leerkracht plaatst     bijvoorbeeld     een     bericht     in 
 de     klas     over     de     sportdag,     een     excursie     of 
 informatie     over     de     lesmethode     waarmee 
 gewerkt     wordt.     Als     ouder     kunt     u     deze 
 informatie     bekijken     via     een     mobiele     app     of     via 
 de webapp. 
 Via     Social     Schools     kunnen     ouders     zich     ook 
 inschrijven     voor     oudergesprekken     of     voor 
 hulpouder     bij     diverse     activiteiten. 

 Digitale     nieuwsbrief. 
 Regelmatig     komt     er     een     nieuwsbrief     uit     waarin 
 we     u     informeren     over     de     de     ontwikkelingen 
 binnen     de     school.      U     ontvangt     de     nieuwsbrief 
 via     Social     schools. 

 Koffie-uurtje 
 Tijdens     het     schooljaar     zijn     er     koffie-uurtjes 
 gepland     van     8.30     tot     9.30     uur.     In     deze 
 kalender     staan     de     koffie-uurtjes     vermeld 
 omdat     we     hopen     dat     we     u     dit     schooljaar 
 mogen     ontvangen     in     de     school.     Mocht     dit     toch 
 anders     zijn     dan     informeren     wij     u     hierover. 



 JUNI 

 do  1 

 vr  2 

 za  3 

 zo  4 

 ma  5  Toetsweken 

 di  6 

 wo  7 

 do  8 

 vr  9 

 za  10 

 zo  11 

 ma  12 

 di  13 

 wo  14  Kamp     groep     8 

 do  15  Kamp     groep     8 

 vr  16  Kamp     groep     8 

 za  17 

 zo  18 

 ma  19  Studiedag 

 di  20 

 wo  21 

 do  22 

 vr  23  Rapport 

 za  24 

 zo  25 

 ma  26 

 di  27  Vergadering     MR 

 wo  28  Eid     al     Adha     (Offerfeest) 

 do  29 

 vr  30  Schoolreisje 

 Leerlingenzorg  . 
 Op     onze     school     besteden     we     veel     aandacht 
 aan     de     zorg     voor     de     kinderen.     We     volgen     de 
 ontwikkeling     van     de     leerlingen     vanaf     groep     3 
 met     behulp     van     de     leerlingvolgsystemen     Cito, 
 Zien     voor     groep     3     t/m     8     en     Kijk     voor     de 
 kleuters. 
 Ons     onderwijs     willen     we     zo     goed     mogelijk 
 afstemmen     op     de     leerlingen.     Zowel     leerlingen 
 die     meer     aandacht     nodig     hebben     als 
 leerlingen     die     meer     uitdaging     nodig     hebben. 
 Om     tegemoet     te     komen     de     verschillen     werken 
 we     met     groepsplannen     zodat     de     leerkrachten 
 de     lessen     op     3     niveaus     kunnen     aanbieden. 
 Indien     leerlingen     extra     zorg     nodig     hebben 
 worden     ze     besproken     tijdens     de 
 groepsbespreking     met     de     IB-er.     Ouders 
 worden     hierover     altijd     geïnformeerd. 
 Als     het     wenselijk     is     kan     de     school     een     beroep 
 doen     op     externe     deskundigen.     Er     volgt     dan 
 een     overleg     waar     ouders,     leerkracht,     IB-er 
 samenzitten     met     bijvoorbeeld     een 
 orthopedagoog,     vertegenwoordiging     CMD     of 
 andere     deskundigen     die     op     verzoek 
 aanschuiven. 
 Dit     gaat     altijd     in     overleg     met     ouders. 

 Logopedie 
 Een     logopedist     werkt     met     kinderen     die     moeite 
 hebben     met     spreken     en/of     taal.     De     logopediste 
 zal     jaarlijks     alle     kinderen     rond     hun     vijfde     jaar 
 screenen.     Zij     bezoekt     hiervoor     een     aantal     keer 
 per     jaar     de     school.     Als     er     problemen     zijn     op 
 gebied     van     spraak,     stem,     taal     en/of     gehoor     zal 
 zij     een     advies     geven     dat     besproken     wordt     met 
 ouders     en     leerkrachten.     Als     logopedische     hulp 
 gewenst     is     kan     worden     doorverwezen     naar 
 een     particuliere     praktijk.     De     logopedist     is 
 onafhankelijk     van     de     school     maar     werkt     enkele 
 dagen     per     week     op     De     Regenboog.     Zo 
 verliezen     we     minder     onderwijstijd     en     kunnen 
 er     meer     kinderen     gebruik     maken     van     de 
 ondersteuning. 



 JULI 

 za  1 

 zo  2 

 ma  3  Oudergesprekken 

 di  4 

 wo  5 

 do  6 

 vr  7  Ouderbedankmoment 

 za  8 

 zo  9 

 ma  10  Vergadering     OR 

 di  11 

 wo  12  Musical     groep     8 

 do  13 

 vr  14  12.00     uur     start     vakantie 

 za  15 

 zo  16 

 ma  17  Zomervakantie 

 di  18 

 wo  19 

 do  20 

 vr  21 

 za  22 

 zo  23 

 ma  24  Zomervakantie 

 di  25 

 wo  26 

 do  27 

 vr  28 

 za  29 

 zo  30 

 ma  31  Zomervakantie 

 De     Stichting     Nutsscholen     Geldrop 
 De     Regenboog     behoort,     samen     met     De 
 Ganzenbloem     en     De     Beneden     Beekschool     tot 
 de     stichting     Nutsscholen     Geldrop. 

 De     scholen     van     de     Stichting     Nutsscholen 
 streven     naar     het     aanbieden     van     passend 
 onderwijs     aan     de     leerlingen     in     Geldrop     en 
 omgeving.     In     educatief     partnerschap     met     de 
 ouders     en     de     kinderen     zelf,     bereiden     we     hen 
 voor     op     een     persoonlijke     toekomst. 
 In     het     onderwijs     op     onze     scholen     is     ieder     kind 
 welkom.     Een     moderne     school     is     als     de 
 samenleving     in     het     klein     met     de 
 daarbijbehorende     diversiteit.     Op     onze     scholen 
 werken     wij     vanuit     deze     diversiteit     en 
 ondersteunen     en     stimuleren     wij     het     unieke 
 karakter     van     ieder     kind. 

 Schoolverzekering 
 Het     schoolbestuur     heeft     een 
 aansprakelijkheidsverzekering     afgesloten     voor 
 alle     schoolgebouwen.     Deze     verzekering     is     van 
 belang     voor     als     er     letsel     ontstaat     door 
 bouwkundige     onvolkomenheden     van     het 
 gebouw,     bij     excursies,     door     ongevallen     of     door 
 fouten     van     het     personeel.     Ouders     die     op 
 school     helpen     zijn     automatisch     verzekerd. 
 Voor     materiële     schade     die     uw     kind     veroorzaakt 
 (aan     kleding     bijvoorbeeld)     raden     wij     u     aan     een 
 WA-verzekering     af     te     sluiten. 

 Corona     maatregelen 
 Het     is     fijn     dat     we     het     schooljaar     weer     met 
 elkaar     zijn     gestart. 
 Het     is     nog     niet     in     te     schatten     hoe     de 
 ontwikkelingen     rondom     Corona     verlopen. 
 Natuurlijk     gaan     we     uit     van     een     volledig 
 schooljaar     waarbij     we     de     kinderen     en     hun 
 ouders     weer     volop     in     de     school     welkom     heten. 

 Mochten     er     toch     weer     maatregelen     getroffen 
 moeten     worden,     dan     informeren     we     u     daar     via 
 socials     schools     over. 



 AUGUSTUS 

 di  1  Zomervakantie 

 wo  2 

 do  3 

 vr  4 

 za  5 

 zo  6 

 ma  7  Zomervakantie 

 di  8 

 wo  9 

 do  10 

 vr  11 

 za  12 

 zo  13 

 ma  14  Zomervakantie 

 di  15 

 wo  16 

 do  17 

 vr  18 

 za  19 

 zo  20 

 ma  21  Zomervakantie 

 di  22 

 wo  23 

 do  24 

 vr  25 

 za  26 

 zo  27 

 ma  28  1e     schooldag 

 di  29 

 wo  30 

 do  31 


