
 

 

 

 

 
 
Eerste schoolweek 
Maandagochtend hebben we met alle kinderen, meesters en juffen het nieuwe schooljaar geopend 
en geproost op een mooie tijd. Op de vraag van meester Arnold wie nog iets wilde weten, vroeg een 
leerling hoe oud (jong) alle juffen en meesters bij elkaar opgeteld zijn. Het antwoord is: 1065 JAAR!  
 
Vrije dag 16 september 
Alle leerlingen zijn vrij op woensdag 16 september. De leerkrachten hebben dan een studiedag. 
 
Ventileren 
In alle klaslokalen staan ramen open; dit om zo goed mogelijk te ventileren. Het is raadzaam om de 
kinderen een vest mee te geven naar school. Sommige kinderen vinden het wat frisjes. 
 
Groepsinformatie 
Naast deze Infoboog zenden wij u ook de groepsinformatie voor dit schooljaar. 
 
Privacy-voorkeuren 
Mocht u iets willen wijzigen in uw privacy-voorkeuren, dan horen wij dat graag van u en passen dit 
aan. 
 
Verkeersveiligheid 
De BVL (verkeerscommissie) is nog dringend op zoek naar nieuwe leden! Welke ouder, opa, oma 
of betrokkene is bereid ons team te ondersteunen? Alleen met voldoende leden kunnen we de 
verkeersveiligheid rondom de school waarborgen. Voor meer informatie kunt u mailen met: 
bvl@regenboognieuwendijk.nl 
In de bijlage zenden wij u een brief vol tips over het weer naar school gaan van de ANWB. 
 
OuderVertelMomenten  
We vinden het gesprek met u als ouder belangrijk, zeker als we kijken naar de start van een nieuw 
schooljaar. In overleg met de andere scholen binnen De Stroming en kijkend naar het protocol van 
de Rijksoverheid, organiseren we het Oudervertelmoment op school. Dit uiteraard met de 
inachtneming van de regels uit het protocol, geldend voor het basisonderwijs. 
In de schoolagenda ziet u dat er Oudervertelmomenten gepland zijn op 14 en 15 september. Dit 
wordt verruimd, zodat er minder ouders tegelijkertijd in school zijn. Daarnaast houden we rekening 
met het aantal groepen die in dezelfde vleugel van het gebouw de gesprekken voeren, hanteren we 
looproutes en creëren we voor iedere groep een aparte ingang. De gesprekken voeren we met 
maximaal één ouder per kind. 
Komende maandag ontvangt u via Parro de mogelijkheid om in te schrijven voor het 
Oudervertelmoment. U kunt zich hiervoor aanmelden tot vrijdag 11 september. In de Infoboog van 
11 september vindt u meer informatie over de wijze waarop we de Oudervertelmomenten 
organiseren. 
 
We zien deze Oudervertelmomenten als een uitzondering op de regel dat we ouders verwelkomen 
op school. Door de aanmeldingen weten we welke ouders in het gebouw aanwezig zijn en is het 
mogelijk om de 1,5 meter te garanderen. We hopen ouders op termijn weer meer in de school 
welkom te heten. 
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Overblijf (TSO) 
Net als het schooljaar, is ook de overblijf tussen de middag weer gestart. Vorig jaar waren er diverse 
leerlingen die het leuk vonden om de overblijfkrachten te helpen. Het is immers fijn om kinderen die 
jonger zijn dan jijzelf te helpen met het opstarten of het wijzen naar de juiste tafel. De 
overblijfkrachten hebben een plan opgezet, waarbij er meer kinderen hun hulp kunnen aanbieden. 
Er is wat voortvarend gestart met dit plan. We vragen daarom de leiding van de overblijf om het plan 
op papier te zetten, zodat dit overlegd kan worden met de MR. Tot die tijd houden we de werkwijze 
aan zoals vorig schooljaar. 
Als uw kind het prettig vindt om de overblijfkrachten te helpen, dan is dit nog mogelijk. Maakt uw 
kind gebruik van de overblijf, dan kunt u bovenstaande bespreken met uw kind. De overblijfkrachten 
horen het graag van uw kind(eren) en bespreken met hen wat zij kunnen doen. Vindt uw kind het 
fijn om geen taak te vervullen, dan is dit prima. De leiding houdt hier  rekening mee. 
 
 
 
GROEP 1-2A EN 1-2B 
-De kleuters werken over het thema ‘Wonen’ en de letter ‘j’ 
-Graag zien we komende week alle rapportmappen, tekenschriften, luizenzakken en  
 plakboeken weer terug op school. 
-De kinderen die nog geen gymschoenen hebben, graag volgende week meenemen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adres 
Hasselmanstraat 1, 
4255 HL Nieuwendijk 
Postbus 50, 
4255 ZH Nieuwendijk 
 
Telefoon 
0183-402222 
 
E-mail  
info@regenboognieuwendijk.nl 

Website 
www.regenboognieuwendijk.nl 

 
Directeur: Arnold van Ooijen 
directie@regenboognieuwendijk.nl  
 
 

Overblijven 
Aanmelden kan alleen via: 
www.overblijvenmetedith.nl 

Voor algemene informatie: 
overblijf@regenboognieuwendijk.nl 

Coördinator: Diana Broere 
te bereiken tussen 12 uur en 13 uur: 
06 42 666 313 
Bankrekening: 
NL25RABO0357031288 
 
Medezeggenschapsraad 
mr@regenboognieuwendijk.nl 

 
Ouderwerkgroep 
ouderwerkgroep@regenboognieuwendijk.nl 

Bankrekening: 
NL46RABO0301.5233.39 
 
 

Teamleiders: 
Onderbouw: Laurens Blokland 
 l.blokland@regenboognieuwendijk.nl 
 Bovenbouw: Angela Kool  
 a.kool@regenboognieuwendijk.nl 
 
  Vertrouwenspersonen: 
  Lieke Colijn      
  l.colijn@regenboognieuwendijk.nl  
  Angela Kool     
  a.kool@regenboognieuwendijk.nl 
  
  KiVa-team 
  juf Lieke Colijn 
  juf Liesbeth Smits 
  juf Inge Harlaar 

 

 

14/?-09 OuderVertelMomenten; meer informatie op de volgende Infoboog 
16-09  Alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag leerkrachten 
23/25-09 Schoolkamp groep 8 

 

Lied van volgende week:       Kernwaarde volgende week: 
Lied 162:                   
In het begin lag de aarde… 

Groep 4: 18-09 Tafeltoets van de tafel van 10 
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