
 

 

 

 

 
 
 
Kinderboekenweek 
A.s. maandag 5 oktober starten we met de Kinderboekenweek.  
Dit jaar is het thema ‘En toen?’; we gaan dus terug in de tijd! 
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van 
vroeger tastbaar wordt. Lees spannende verhalen over ridders, verplaats je in oorlogstijd of kom van 
alles te weten over vroeger. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken. Verken 
werelden uit het verleden door het lezen van boeken! 
Ook dit jaar is er een kinderboekenweeklied: https://www.youtube.com/watch?v=H2umyps-ZQI  
Elke dag gaan we in de groepen met het thema aan het werk, elke groep op zijn eigen manier. Een 
goede leesvaardigheid leidt tot betere prestaties op school! Wie leest, leert nieuwe werelden en 
nieuwe woorden kennen. We laten ook zien, dat lezen vooral LEUK is! Er wordt voorgelezen en 
dagelijks klinkt op een willekeurig moment ‘de leesbel’. Alle leerlingen stoppen dan waar ze mee 
bezig zijn en gaan een kwartier lezen. 
 
Schoolfotograaf 
Op woensdag 14 en donderdag 15 oktober komt de schoolfotograaf. In een aparte brief zenden wij 
u meer informatie. Vanaf a.s. maandag kunt u zich via Parro inplannen voor een broer/zus-foto. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
Een hartelijk bedankje aan alle snelle betalers! We hebben al heel wat betalingen binnen en dat is 
fijn. Mocht u vragen/opmerkingen hebben over de vrijwillige bijdrage, dan kunt u een mail sturen aan 
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl  
 
Brief van De Stroming over ventilatie op school 
Naast deze Infoboog zenden wij u een brief van De Stroming over het afgeronde onderzoek naar 
de ventilatie en het binnenklimaat (CO2-gehalte) op de scholen van De Stroming. Wij zijn blij met 
de resultaten van dit onderzoek. 
 
Hoofdluizen 
Helaas kunnen er op school geen hoofdluiscontroles plaatsvinden door alle Corona-maatregelen. 
Wij vragen u echter wel alert te blijven op hoofdluis en neten. Regelmatig kammen en controleren 
voorkomt een uitbraak. Mocht u onverhoopt toch last hebben van ‘ongewenst bezoek’, dan horen 
wij dit graag van u. 
 
GROEP 1-2A en 1-2B 
*Wij werken nog 1 weekje over de letter O en het thema muziek 
in combinatie met de Kinderboekenweek.  
*Groep 8 komt vrijdag gezellig voorlezen aan de kleuters.  
*A.s. dinsdag bezoeken we de voorstelling “Prinses Amelia is anders” in het speellokaal op school. 
De gymles komt hierdoor te vervallen. In deze educatieve voorstelling gaat de prinses voor het eerst 
naar school. Zij weet niet wat emoties zijn en ervaart al snel dat er allerlei dingen bij zichzelf 
gebeuren waar ze geen woorden voor heeft. De afgelopen week heeft de juf geleerd dat dit emoties 
zijn en wat deze emoties doen met je lijf. De kinderen leren verschillende emoties bij zichzelf 
herkennen in de klas, zoals bang, verliefd, boos en blij. Na de voorstelling krijgen de kinderen een 
dansworkshop. Ze oefenen dan emoties, bijv. van een klein beetje boos naar heel erg boos. 
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Studenten 
Sinds afgelopen jaar is De Regenboog partner van de Marnix Academie, een 
lerarenopleiding in Utrecht. Dit betekent dat we van deze opleiding studenten op school 
ontvangen en hen het vak in de praktijk mogen bijbrengen. 
Inmiddels is een deel van deze studenten gestart.  
Amber Burghart is aan het begin van het schooljaar gestart in groep 8 en zit in het derde 
jaar van haar opleiding. Cynthia van Berkel en Nathalie Vos zijn als studenten uit het eerste 
jaar gestart in de groepen 3A en 3B. Joran Kruithof, eveneens uit het eerste jaar, start 
aankomende maandag in groep 6/7. 
Hiernaast ontvangen we studenten van de opleiding tot onderwijsassistent. Een deel van 
hen is al begonnen, de overige studenten starten begin november met hun stage. We zijn 
erg blij met deze extra handen in de klas en heten hen van harte welkom! 

GROEP 3 en 4  
Gisteren hebben de leerlingen van groep 3 en 4 een echt riddertoernooi gespeeld in de sporthal. Dit 
in aansluiting op een workshop van Spraakwater. Wat was het een leuke en leerzame middag!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROEP 5 
*Vanmiddag gaat groep 5 de strijd aan in het Riddertoernooi. 
*Volgende week mogen alle leerlingen hun lievelingsboek mee naar school nemen. We gaan hier 
een leuke activiteit mee doen! 
 

 

   
 

 
 

  

05-10:  Start Kinderboekenweek; thema “En toen?”. 
  Groep 3 en 4 bezoeken het Erfgoedproject ‘Op reis door Altena’ 
06-10:  Groep 1-2a en 1-2b krijgen een dansworkshop in gymlokaal 
07-10:  Groep 5 bezoekt ONS 
14+15-10: Schoolfotograaf 
16-10:  Alle leerlingen zijn vrij ivm studiedag 
19/23-10: Herfstvakantie 

 

Lied van volgende week:       Kernwaarde volgende week: 
Lied 77: God kent jou vanaf het begin 
https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc       
         

 

Groep 4: 09-10: Tafeltoets van de tafel van 2 
Groep 5: 09-10: Tafeltoets van de tafels van 2 t/m 5 
 
Blokfluiten: Door de leuke workshop van Spraakwater/Oogpunt waren er gisteren 

geen blokfluitlessen. Blijf dus thuis goed oefenen op de A en de B en 
oefening 3 en 4 voor je fijne motoriek. Het klinkt op school nl. zo goed 

 als er thuis is geoefend. Veel succes dus! 
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HERVORMDE KERK NIEUWENDIJK 

Vakantiebijbelclub Hervormde Kerk. 

Helaas moeten wij jullie melden dat er deze herfstvakantie GEEN vakantiebijbelclub is.  
Door het coronavirus hebben wij met zoveel regels te maken dat het niet lukt om een programma te 

maken als voorheen. Daarom hebben wij besloten om het niet door te laten gaan. 

Wij hopen dat we jullie volgend jaar weer mogen begroeten! 


