
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Groep 1-2 
-Volgende week werken de kleuters  

nog over ‘Gezondheid’.  

-Zij leren de letter G. 

 
Groep 3 
-A.s. woensdag 19 februari is er géén 
kijkmoment. We gaan op bezoek bij ’t 
Gilde in Gorinchem in het kader van het 
thema ‘bouwen’ en vertrekken op tijd. 
-Afgelopen woensdag was het feest: de 
letterdiploma’s zijn uitgereikt door 
Wethouder Van der Ven. Wat zijn we 
trots op de kanjers van groep 3! 
 
Groep 4 
Samen met groep 3 gaan de leerlingen 
woensdagochtend op bezoek bij ’t 
Gilde. 
 
Groepen 5 en 6 
Donderdag 5 maart gaan de leerlingen 
naar bioscoop Hollywoud om daar, in 
het kader van cultuureducatie, de film 
WAD te bekijken en hierover te praten 
met één van de makers van de film. Zij 
gaan op de fiets naar Almkerk en 
krijgen deze dag les volgens een 
continurooster. Zorgt u er voor dat uw 
kind op de fiets naar school komt en 
een lunchpakketje meeneemt?  
Om 14:15 uur zijn de kinderen uit.  
 
Tienminuten gesprekken 
A.s. maandag en dinsdag vinden de 
tienminuten gesprekken plaats. 
Wij verwachten alle ouders; vandaag 
kunt u zich nog inplannen. 
De gesprekken in de groepen 1 t/m 4 
zijn alleen met de ouders/verzorgers.  
In de groepen 5 t/m 7 zijn de leerlingen 
bij de gesprekken aanwezig. 
Groep 8 hebben geen gesprekken. 
De school is bereikbaar via de hoofd-
ingang aan de Hasselmanstraat. 
 

Huiswerk: 
Groep 4:       
06-03:  Tafeltoets  1 t/m 6 en 10 (herh). 
30 sommen in 2 minuten en je mag er 2 
fout hebben. 
Groepen 5    
13-03: Tafeltoets 6, 7, 8 en 9  
 
Blokfluitlessen  
Heel bladzij 14 nog eens goed oefenen 
en zorg dat je alle noten nu weet. 
Blazersklas 
Oefen bladzij 10 nog een week heel 
goed. Denk er aan; elke dag 5 
minuutjes oefenen is beter dan 1 keer 
per week heel lang. 
 
Schoolfruit 
Dinsdag;       tomaat    
Woensdag;  meloen 
Donderdag: peer 
U bent van harte welkom om op 
woensdag de meloen te snijden en 
verdelen. 
 

Vooraankondiging: 
Noteer alvast in uw agenda: 

 

Zondag 8 maart om 15.00 uur 
 

In de Gereformeerde Kerk aan 
de dijk is er weer een  

 

School-kerkdienst  
 

m.m.v. alle leerlingen, het team 
en beide Nieuwendijkse kerken. 

Het thema is: 

BOUWEN 
 

 

14 februari 2020 

Agenda 
17+18-02: Tienminuten gesprekken 
19-02:     Gr 3+4 op bezoek bij ’t Gilde 
24/28-02:  Voorjaarsvakantie 
04-03:     Alle leerlingen vrij 
05-03:        Gr 5+6 fiets + lunchpakket  
     om 14.15 uur uit. 
08-03:        School-kerkdienst 15 uur 
 
 
 
 
 
  

Lied voor a.s. zondag 
Elly & Rikkert: 

Regenbogen; mensen maken huizen.. 
https://www.youtube.com/watch?v=JU

z_CT7GE58 
 

Kernwaarde komende week: 

EERLIJK 

 

OVERZICHT VRIJE DAGEN 
 

24/28-02:  Voorjaarsvakantie  
04-03:        Gr 1 t/m 8 vrij  (studiedag) 
17-03:        Continurooster: 14.30u uit 
27-03:        Gr 1 + 2 vrij (studiedag) 
10/13-04:       Paasvakantie 
27-04/08-05: Meivakantie 
20-05:        Gr 1 + 2 vrij (studiedag) 
21+22-05: Hemelvaartvakantie 
01-06:        Pinkstervakantie 
29-06:        Gr 1 t/m 8 vrij (studiedag) 
17-07:        Gr 1 t/m 8 vrij  
20-07/28-08: Zomervakantie 
 
 
 
 
 
  

Meester Paul 
In de afgelopen Infobogen hebt u al 
een paar keer kunnen lezen over de 
situatie van meester Paul. Aanvankelijk 
leek meester Paul nog een aantal taken 
op te pakken op dagen dat hij op de 
Regenboog was. 
Deze week is toch besproken dat het 
beter is dat meester Paul zijn leiding-
gevende taken geheel neerlegt en zich 
bezig zal gaan houden met wat andere 
zaken in de school. 
Hiermee verschuiven een aantal 
belangrijke zaken, waaronder 
'aanspreekpunt', 
verantwoordelijkheden en dergelijke. 
Met vragen of opmerkingen kunt u als 
eerste terecht bij de leerkracht van uw 
kind. Zijn er algemene zaken of hebt u 
behoefte aan een gesprek met de 
schoolleiding, dan kunt u contact 
opnemen met school of met dhr. van 
Ooijen 
(a.vanooijen@regenboognieuwendijk.n
l). 
Binnenkort hopen we u te kunnen 
informeren over de invulling van het 
coördineren en organiseren van de 
dagelijks schoolzaken. 
We vinden het allereerst erg jammer 
voor meester Paul dat we deze 
beslissing hebben moeten nemen. Het 
is lastig als je iets erg graag wilt en je 
geconfronteerd wordt het moeilijk te 
kunnen. 
We hopen, nu we als school weer op 
een mooi niveau ons onderwijs hebben 
ingericht en rust en stabiliteit ervaren, 
ook de rust en stabiliteit in het 
management weer snel te kunnen 
herstellen. 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=JUz_CT7GE58
https://www.youtube.com/watch?v=JUz_CT7GE58


 

NIEUWS VAN DE BVL COMMISSIE 
 
 
Verkeersexamen: 
Ieder jaar in april is het verkeersexamen. De leerlingen van groep 7 hebben op woensdag 1 april het praktijkexamen. 
Op donderdag 2 april vindt het theorie-examen plaats.  
Groep 6 zal op woensdag 1 april, onder begeleiding, het praktijkexamen al een keertje fietsen om te oefenen voor 
volgend jaar. 
Om deel te mogen nemen aan het praktijkexamen moet je natuurlijk wel een fiets hebben die aan de richtlijnen van 
VVN (Veilig Verkeer Nederland) voldoet. Wat is volgens VVN een veilige fiets? 
Daarom hieronder de punten waar een veilige fiets aan moet voldoen 

1. Het stuur zit goed vast. 

2. De bel is goed te horen. 

3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 

4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed werken. 

5. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 

6. De voorband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel. 

7. De achterband is goed opgepompt en heeft voldoende profiel. 

8. De spaken in beide wielen zitten goed vast. 

9. De trappers zijn voldoende stroef. 

10. Het zadel zit goed vast. 

11. Je kunt met beide voeten(tenen) net de grond raken als je op het zadel zit. 

12. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. 

13. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het achterlicht. 

14. Er zitten ten minste twee witte of gele reflectoren aan de wielen of  

de banden hebben cirkelvormige reflectie. 

15. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 

16. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 

17. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 

18. Indien van toepassing: de dynamo werkt goed, ook bij nat weer. 

Geschikt voor overdag: 
Als de fiets voldoet aan de punten 1 t/m 15, dan is de fiets geschikt om overdag mee de weg op te  
gaan en om te gebruiken voor het VVN praktisch Verkeersexamen. 
Goedgekeurd: 
Voldoet de fiets ook aan de punten 16 t/m 19, dan is de fiets in het donker en overdag bij slecht zicht geschikt om op 
de weg te rijden. 
Vrijdag 13 maart om 8.30 uur is er een controle voor de fietsen van de leerlingen van groep 6 en 7. Zo hopen we dat 
alle leerlingen met een veilige fiets op 1 april het verkeersexamen kunnen afleggen.  
Wilt u als ouder de fiets alvast controleren? En eventueel (laten) repareren? Natuurlijk niet alleen de fiets van uw 
kind in groep 6 en 7, maar alle fietsen bij u thuis! Zo kunnen we allemaal met een veilige fiets deelnemen aan het 
verkeer! 
 
Actie Mevr. Tiebosch voor verkeersveiligheid op de Singel: 
De BVL staat volledig achter deze actie en hoopt van  
harte dat u allemaal uw handtekening heeft gezet of dit  
nog gaat doen. De handtekeningenlijsten zijn te vinden in de  
keuken, kleuterhal en op de administratie.  
De verkeersveiligheid rondom school kunnen we met elkaar  
verbeteren als we ons aan de verkeersregels en snelheden  
houden. Op tijd vertrekken van huis en zo min mogelijk met  
de auto komen, scheelt al veel. 


