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Vrijdag 2 december Informatiebijeenkomst PO-VO 14.30u voor groep 8. 

Maandag 5 december Sinterklaasviering - Alle leerlingen les tot 12.00 uur 

Dinsdag 6 december Studiedag. Kinderen vrij. 

Maandag 12 t/m 16 december Kijkweek. 

Donderdag 22 december Alle leerlingen gewoon les tot 14.00 uur. Vanaf 16.45u tot 19.00u 
zijn de kinderen weer welkom voor de kerstactiviteit. 

Vrijdag 23 december Leerlingen les tot 12.00 uur. Start kerstvakantie om 12.00 uur. 

Maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari Kerstvakantie 

Woensdag 11 januari t/m woensdag 1 februari In deze periode vindt de afname van CITO, AVI en DMT plaats 

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van het kalenderjaar 2022.  

De eerste maanden van schooljaar 2022-2023 zitten er op! En wat hebben we al weer veel geleerd en veel leuke 

dingen meegemaakt. Zo kwam iXperium bij ons langs om met de kinderen aan de slag te gaan met allerlei digitale 

middelen, zoals iPads en Beebots (een robot-bij). We maakten foto’s voor een greenscreen, waardoor het 

uiteindelijk leek alsof we in het bos waren. We kwamen tot de conclusie dat iPads een beetje kunnen toveren. 

Tijdens de Kinderboekenweek genoten we van een gi-ga-groene goochelshow door Jan de Bosjesman. We waanden 

ons voor even in het tropisch regenwoud van Zuid-Amerika en keken onze ogen uit: een slang die uit een beker 

floepte, rondvliegende tafels en een betoverde regenboog waar geen einde aan leek te komen. Ook deden we mee 

met het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens deze dag bracht de burgemeester een speciaal bezoek aan groep 7/8, ‘de 

burgemeestersklas’ en nam ook in de andere klassen een kijkje. En we mochten weer creatief bezig zijn 

tijdens de KANSclub. 

En nu is het alweer december. De school is prachtig versierd door behulpzame ouders. Sinterklaas en zijn 
pieten komen ook dit jaar weer bij de Regenboog op bezoek! Daarnaast zijn we al druk bezig met de voorbereidingen 
van de Kerstviering. We gaan er een sfeervolle en gezellige decembermaand van maken. Een positieve 
decembermaand toegewenst! 
En bij deze wensen we u alvast gezellige feestdagen, een heerlijke kerstvakantie en veel liefde, geluk en gezondheid 
toe tijdens de feestdagen en in het nieuwe jaar!  
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Kalender en belangrijke data 

Terugblik op 2022 
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                                 Hieronder nog een kleine impressie van mooie momenten in 2022! 



Nieuwsbrief basisschool de Regenboog Cuijk, december 2022    

 

 
 
 
Sinterklaas komt weer bij ons op bezoek  
Hij neemt gezellig zijn pieten mee 
Want eenmaal gevaren over zee 
Komt hij met zijn grote boek 
 
Wat zijn ze lief, de kind'ren op school 
Hun schoenen al lekker gevuld 
Nog maar heel eventjes geduld  
En dan komt hij langs, ons grote idool  
 
Uit zeer betrouwbare bronnen 
Hoorden wij namelijk, de Sint komt hier 
Nog even wachten, een nachtje of vier 
Het aftellen is nu écht begonnen 
 
Hoera, Sinterklaas en zijn pieten komen ook dit jaar weer langs bij de Regenboog op maandag 5 december! 
We mogen dit jaar weer met de hele school de Sint en zijn pieten buiten op het speelplein ontvangen. Kinderen 
mogen tussen 8.20u en 8.30u bij de eigen leerkracht op het plein gaan staan en ouders mogen aan de andere kant 
van het hek meegenieten. We hopen dat, als we hard genoeg zingen, Sint gezellig langskomt!  
Groep 1 t/m 4 brengt om de beurt met de klas een bezoek aan Sinterklaas in de aula. Verder doen zij leuke spelletjes 
in de klas. Groep 5 t/m 8, Leo A en Leo B beginnen met de surprises en daarna komt Sinterklaas nog even kort langs 
in de klas.  
Om 12.00u zijn alle kinderen VRIJ. De dag erna kunnen ze uitrusten, want dan is er een studiedag op school en zijn 
de kinderen dus ook VRIJ.  
 
Wij wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest toe!  
 

Na heel veel weken oefenen en vooral lezen, lezen en lezen, werd op 29 
november het project Samen Beter Lezen afgesloten voor alle deelnemers van 
groep 4-5-6 met een klein feestje. Elke deelnemer werd in het zonnetje gezet en 
kreeg een officieel leesdiploma. Complimenten voor alle deelnemers en alle 
ouders/verzorgers die geholpen hebben.  
 

Heel hard gewerkt allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

Samen beter lezen - leesfeest 
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Wil je de weken tot aan de kerstvakantie extra feestelijk en gezellig maken? Kijk dan naar deze 10 tips.  
Positief gedrag tovert een lach op ieders gezicht in de donkere winterdagen. 
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Donderdag 22 december 2022 
vieren we samen kerst op school. 
De kinderen mogen om 16.45 uur 
mooi gekleed naar hun eigen klas 
gebracht worden. Daar zullen zij 
gezellig samen eten met de eigen 
groep.  
U wordt gevraagd om hiervoor iets 
lekkers te maken.  
U krijgt via Parro van de eigen 
leerkracht te horen wat uw kind 
mee mag nemen.  
Na het eten zullen de kinderen zich 
vermaken met de voorstelling van 
Tijl Daamen. Hij zal een 
interactieve, muzikale kerstshow 
geven, waarin allerlei leuke 
kerstonderdelen aan de orde 
komen.  

 
Voor ouders is het mogelijk om gezellig op school te blijven en op het plein een hapje en warm 
drankje te nuttigen. Hopelijk blijft u ook. De kinderen mogen om 19.00 uur weer bij de eigen klas 
worden opgehaald.   
 
Tot dan! 
De kerstwerkgroep 
 
 
 
 

Op 4 november kwamen de peuters van 
de Trommel bij ons op bezoek.  
Samen hebben we gesproken over de 
herfst: Hoe zien de bomen eruit? Welke 
vruchten, planten en dieren horen er bij 
de herfst? We kwamen al snel tot de 
conclusie dat we naar buiten moesten om 
de herfst echt te kunnen ervaren! 
In tweetallen kregen we een herfstbingo 
en buiten gingen we op zoek naar allerlei 
spullen die met de herfst te maken 
hebben.  

 
Het was leuk om samen met de peuters een activiteit te doen en om ze te helpen bij de herfstbingo! 
 
Groetjes van de kleuters 
 

 

 

 

Kerstviering 

Een kijkje bij de kleuters door de peuters 
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Er zijn de afgelopen periode weer geslaagde activiteiten in de ouderkamer geweest, waaronder 

een uitleg over huiswerkbegeleiding, financiële middelen, gezonde voeding, het digitaal 

programma Bouw! en hoe herken je signalen van verdovende middelen.  

Ook de komende periode zijn er weer activiteiten voor u georganiseerd in de ouderkamer.  

U bent iedere maandag van harte welkom in de ouderkamer van 8.45 uur tot 10.00 uur onder 

het genot van een kopje koffie of thee. 

Hieronder ziet u wat er de aankomende weken op het programma staat.  

 

 
 
Op dinsdag 6 december mogen de kinderen nog lekker nagenieten van het sinterklaasfeest en hebben een vrije dag.  
Het team heeft dan een studiedag.  
In de ochtend bespreken we de schoolanalyse op het gebied van sociaal 
emotionele ontwikkeling en gaan we aan de slag met interventieplannen voor in 
de groep. Na de lunch gaan we aan de slag met kennisuitwisseling over zeven 
effectieve aanpakken voor begrijpend lezen.  
Het wordt een zinvolle en leerzame dag, waarbij de koppeling tussen theorie en 
praktijk centraal staan. 

Ouderkamer 

Studiedag 6 december 
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De afgelopen periode stond in het teken van Mediawijsheid. We hebben in de bovenbouw lessen aangeboden 

gekregen vanuit Biblioplus met verschillende onderwerpen over de media. Deze informatie konden we ook 

gebruiken voor ons project vanuit Blink: 'Machtige Media'. 

Les: Gaming 

Deze les ging over gaming-taal en waar op te letten tijdens het 

gamen. Zo kwamen de pictogrammen van kijkwijzer aan bod en 

werd informatie gegeven over gamen met mate en het oppassen 

voor in-app aankopen. Ook kwamen we erachter dat gamen goed 

kan zijn voor de hersenen en voor de taalontwikkeling. Het ligt er 

natuurlijk wel aan welke game je speelt. Kijk als ouder ook eens 

mee met uw gamende kind: dan krijgt u inzicht over de dingen die 

uw kind zoal doet.   

Les: Nepnieuws 

De les over nepnieuws was erg interessant. We zien veel 

nieuwsberichten voorbijkomen, maar wat is waar en wat is niet 

waar? We mochten zelf berichten opzoeken en uitzoeken of het 

echt of nep was. We weten nu dat je niet alles moet geloven en 

goed de bronnen moet controleren. Erg leerzaam dus!  

 

 

 

Op maandag 28 november zijn we met groep 5/6 naar Techno Promo geweest. 
De kinderen hebben allerlei technieken geleerd waarmee ze een eigen poppetje van hout, ijzer of plastic hebben 
gemaakt. De poppetjes van Techno Promo zijn erg leuk geworden.  
 
Wat hebben we weer veel geleerd! 
 
 
 
 
 

Mediawijsheid Biblioplus 

Technopromo 
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In de week van 12 t/m 16 december is er de mogelijkheid om een les van uw kind te bezoeken. De invulling en het 

exacte tijdstip hoort u van de leerkracht via Parro.  

Het is erg leuk als u in deze week een kijkje komt nemen in de klas.  Als u meer dan twee kinderen op de Regenboog 

heeft, bestaat de mogelijkheid om tussentijds stilletjes te wisselen van lokaal. Kleine broertjes of zusjes kunnen 

helaas niet mee, om de rust zo veel mogelijk te bewaren.  

 

 

Op vrijdag 11 november hebben we in de klas genoten van een gezond ontbijtje. 

Wat was het lekker! Ook kregen we bezoek van de burgemeester. In 
verschillende klassen is hij langs geweest. We mochten hem vragen stellen 
en zo zijn we meer over de burgemeester te weten gekomen. Als afsluiting 
van de dag ontvingen we een gezonde (fruit)traktatie van de ouderraad.                                 
De hulpouders van de school zorgden nog voor een gezond tussendoortje: 
een banaan met een aapje erom heen. Het aapje mocht mee naar huis!  
 
Het was een gezonde maar vooral gezellige dag!  

 Alle hulpouders, bedankt! 
 

 

 

Een nieuw gezicht in de school, dat vraagt natuurlijk om een korte introductie.  
 
Hoi! Mijn naam is Sema Duyan en ik ben werkzaam als jeugdconsulent bij het Centrum Jeugd en Gezin Land van 
Cuijk (CJG).    
Het CJG is een afdeling binnen de gemeente Land van Cuijk. Dat komt omdat de Jeugdwet bepaalt dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. De uitvoering van deze wet is in de 
gemeente Land van Cuijk ondergebracht bij het CJG. Wij bieden zelf ondersteuning en jeugdhulp en verwijzen indien 
nodig naar gespecialiseerde jeugdhulp. 
 
Als jeugdconsulent ben ik vanuit het CJG verbonden aan De Regenboog. Hier ben ik betrokken bij het Zorg Advies 
Team (ZAT), werk ik samen met de Intern Begeleider Anita Uittenbogaart en de leerkrachten. U kunt als 
ouder/verzorger bij mij terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Omdat dit raakvlakken heeft 
met de dienstverlening van de GGD werken wij als CJG veel met hen samen.  
Als uw hulpvraag wat groter is, ga ik met u in gesprek en stellen we waar nodig een plan van aanpak op. Deze hulp 
kan ik in sommige gevallen zelf bieden, mocht de hulpvraag wat complexer zijn dan zorg ik voor een verwijzing naar 
een specialist.   

Voorstellen nieuwe consulent Centrum Jeugd en Gezin voor de Regenboog 

Terugblik gezond ontbijt 

Kijkweek 
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De eerste weken zal ik op maandagochtend in de ouderkamer fysiek aanwezig zijn op school. In deze weken zal ook 
meer vorm gegeven worden of ik op vaste dagen en momenten aanwezig zal zijn. Maar ook op andere dagen kunt u 
mij bereiken via telefoonnummer 06- 48047642 en e-mailadres sema.duyan@landvancuijk.nl. Loop gerust eens bij 
me binnen om nader kennis te maken, voor een kop koffie of een vraag. 
 
Voor meer informatie over het CJG bezoek onze website www.cjglandvancuijk.nl of bel 0485-85 33 33. 
 

 
 
 
Je kind in zijn kracht zetten, hoe doe je dat? 
  
Soms komt een kind niet lekker tot bloei. Het laat over zich heen lopen, wordt onzeker en trekt zich terug. Contact 
maken met anderen wordt daardoor lastiger. Dit alles heeft een behoorlijke impact op een kind. Hoe zet je als 
ouder jouw zoon of dochter dan in zijn of haar kracht? 
 
Allereerst is het belangrijk om je kind een veilig gevoel te geven. Zo kun je helpen het zelfvertrouwen van je kind te 
vergroten. Probeer bijvoorbeeld regelmatig iets nieuws uit. Moedig je kind aan om mee te doen. Praat op een 
positieve manier over wat er gaat gebeuren en stel je kind op zijn gemak. Eventuele lastige dingen verdeel je in 
stapjes. En leer dat het mogelijk is om grenzen te stellen en dat het goed is om je daaraan te houden.  
 
Luisteren naar gevoelens 
Ook belangrijk: stimuleer je zoon of dochter om gevoelens uit te spreken en luister goed naar hem of haar. Is je kind 
bijvoorbeeld boos of verdrietig? Zeg dan niet dat het zich niet moet aanstellen. Maar accepteer en benoem die 
gevoelens juist. Praat daarnaast over je eigen gevoelens. Zo leert je kind beter om te gaan met emoties. 
 
Succeservaringen 
Eén ding is zeker: jouw kind kan veel zelf. Laat zien dat je daar vertrouwen in hebt. Want succeservaringen zorgen 
voor een positieve eigenwaarde. En daarmee zet je jouw kind écht in z’n kracht. 
 
Vragen staat vrij 
Heb je vragen over het in je kracht zetten van je kind? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via 

telefoon of e-mail. 

 

 

 

“Twee jaar heeft door corona de Lichtjestocht niet door kunnen gaan. Gelukkig 

wordt er op 23 december 2022 in het centrum van Cuijk weer wel een 

gehouden. Langs een door waxinelichtjes verlichte route lopen de mensen van 

de Kaneelstraat naar de Martinuskerk. Langs de route wordt in een aantal 

taferelen het kerstverhaal op een luchtige en moderne manier verteld en 

uitgebeeld. Ook wordt er op verschillende plaatsen muziek gemaakt. De route 

eindigt in de Martinuskerk die voor de gelegenheid feestelijk verlicht zal zijn. In 

de kerk zingen koren en spelen een pianist en een fluitiste kerstliedjes. 

Iedereen mag gratis meelopen en hoeft voor deelname niet in te schrijven. 

Vanaf vrijdag 9 december kan men bij Jumbo, Marc Sport en Via Cannella gratis kaarten afhalen waarop een wens 

geschreven kan worden. Tijdens de Lichtjestocht hangen steltlopers deze wensen in de Grotestraat hoog op aan een 

draad. Bij de start In de Kaneelstraat worden groepen geformeerd die onder leiding van een gids de route lopen.  

Er kan gestart worden tussen 17.30 en 19.30 uur. 

Centrum voor Jeugd en Gezin 

Lichtjestocht 

mailto:sema.duyan@landvancuijk.nl
http://www.cjglandvancuijk.nl/
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