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Woensdag 1 maart Boekpromotie activiteit in groep 5-6 

Maandag 27 februari t/m vrijdag 10 maart Rapportfoliogesprekken 

Dinsdag 14 maart  Themaonderzoek inspectie kwaliteit extra ondersteuning 

Woensdag 15 maart  Open dag Leonardo onderwijs 

Woensdag 15 maart Aanmelddatum Merletcollege leerlingen gr. 8 

Woensdag 22 maart Start Ramadan 

Woensdag 29 maart Schoolvoetbaltoernooi gr. 7-8 

Donderdag 30 maart Theorie-examen verkeer gr. 7-8 

Vrijdag 31 maart Studiedag, kinderen vrij 

Hopelijk heeft u allemaal genoten van een heerlijke voorjaarsvakantie. 
In de periode tot aan de meivakantie staan er weer mooie activiteiten op het programma, die bijdragen aan het 
uitvoeren van onze missie: Kinderen de kans geven om hun talenten tot bloei te laten komen. Dat dit onze school 
lukt, bleek de eerste weken van dit kalenderjaar al. Tijdens verschillende evenementen maakten de leerlingen van de 
Regenboog een uitstekende indruk en behaalden meerdere prijzen. Verderop in deze nieuwsbrief leest u hier meer 
over. 
 
Helaas brengt deze maand ook een afscheid met zich mee. Meester Mattijs heeft een baan aangeboden gekregen op 
een andere school. Hij gaat aan de slag als meester in groep 5/6 in zijn woonplaats Uden. Hij start hier per 1 maart. 
Wij danken meester Mattijs voor al zijn inzet en wensen hem een fijne start en veel plezier toe op zijn nieuwe 
werkplek. Gelukkig zijn we er in geslaagd om een goede vervanger te vinden voor groep 7/8. Hieronder 
stelt hij zich aan u voor. 
 
Hallo allemaal. Ik ben Luc Pinckaers en ben de komende maanden de leerkracht van groep 7/8. Ik werk al 
16 jaar in het basisonderwijs en doe dat nog steeds met veel plezier. In mijn klas vind ik het belangrijk dat 
de kinderen zich veilig en prettig mogen voelen. Samenwerken met zowel de kinderen als de ouders vind 
ik enorm belangrijk. 

Nieuwsbrief 

de Regenboog 

maart 2023 

Kalender en belangrijke data 

Wat brengt maart? 
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Samen met mijn vrouw Lonneke en onze twee zoontjes Guus (6) en Jelle (8) wonen wij in Oss. 
In mijn vrije tijd speel ik badminton en gaan we met ons gezin graag naar een museum of genieten we van een 
boswandeling. Ontzettend leuk om aan de slag te gaan op de Regenboog. Ik heb er zin in! 
 
Tot ziens, meester Luc 
 
Team de Regenboog wenst u weer een positieve en inspirerende maand toe! 
  
En bent u al volger van onze FACEBOOK-pagina? 
Volg onze Facebookpagina www.facebook.com/deregenboogcuijk om op de hoogte te blijven van alle leuke dingen 
die we op school meemaken. 
 
  

De medezeggenschapsraad van een basisschool speelt een belangrijke rol in het bevorderen van 

een goede samenwerking tussen ouders, leerkrachten en schoolleiding. Het is de taak van de 

medezeggenschapsraad (MR) om zorg te dragen voor de belangen van de kinderen en hun ouders, 

en om deze belangen mee te nemen in de besluitvorming binnen de school. 

De MR ontvangt jaarlijks de begroting en beleidsplannen van het schoolbestuur, heeft 

instemmingsrecht op onderwijskundige doelstellingen van de school en het recht om te adviseren 

over nieuwbouw en/of een belangrijke verbouwing van de school  

Dit schooljaar spreken we in de MR onder andere over het verkennen van de mogelijkheden om de Regenboog in de 
toekomst om te vormen tot een wereldschool. Een schoolconcept dat een geïntegreerd aanbod biedt voor kinderen 
tussen 0 en 12 jaar van 7.30 uur ’s ochtends tot 18.30 ’s avonds. We kijken hierbij naar alle betrokken partijen en 
denken na over de effecten, wensen en valkuilen van elke doelgroep. Het is een ambitieus plan, waar we met veel 
enthousiasme mee aan de slag zijn. 

Benieuwd naar andere bespreekpunten in onze vergadering? Het is altijd mogelijk om op verzoek een MR 
vergadering bij te wonen of de notulen in te zien. Deze liggen ter inzage bij de directie.  

Heeft u een vraag of een suggestie? Spreekt u dan vrijblijvend één van onze MR ouderleden aan: Ron van 
Rijckevorsel, Serpil Erturul en Nicolette Chetouani. U kunt ook terecht bij de MR personeelsgeleding, bestaande uit 
juf Saskia en juf Romy. 

 
 
 

Op 22 maart start voor veel mensen in onze omgeving de vastenmaand Ramadan. De Ramadan 
is een belangrijk onderdeel van de Islam en wordt door gelovigen over de hele wereld 
gehouden als uiting van hun spirituele verdieping en versterking van hun band met God. 
 
Tijdens de Ramadan vasten mensen van zonsopgang tot zonsondergang, waarbij ze geen 
eten of drinken mogen nemen. Het is niet alleen een uitdaging voor het lichaam, maar ook 

een kans om de geest te versterken en zich te concentreren op gebed en meditatie. 
 

De Ramadan wordt beschouwd als een tijd van bezinning en verzoening, en gelovigen gebruiken de maand om zich 
bewust te worden van hun vermogens en te werken aan het verbeteren van hun karakter en morele waarden.  
Na 30 dagen van vasten en spirituele bezinning wordt de Ramadan afgesloten met het feest van Eid al-Fitr. Dit is een 
tijd van vreugde en viering, waarbij mensen samenkomen om te eten, te bidden en geschenken uit te wisselen. 
 
Ramadan is een belangrijke tijd voor een groot aantal mensen die bij onze school betrokken zijn, en het vereist veel 
zelfdiscipline en inzet om vasten, bidden en geven aan de minderbedeelden te combineren met dagelijkse 
verantwoordelijkheden. Wij wensen iedereen die het betreft een gezegende maand toe.  

De medezeggenschapsraad (MR) 

De Ramadan 

http://www.facebook.com/deregenboogcuijk
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Vrijdag 17 februari hebben we carnaval gevierd op school. 

pOnder het toeziend oog van onze eigen prins Joep en Prinses Josephina, de Raad van 11 (Niguel, Esin, Khalid, 

Aras, Sabir, Wiktor, Hugo, Roxanne, Koen, Luuk en Liv) en onze Nar (Mohammed) heeft iedere klas een mooi 

optreden gegeven tijdens de pronkzitting.  

Nadat de prins en prinses de proclamatie voorlazen, barstte het feest los. Er werd gedanst, gezongen en plezier 

gemaakt. Groep 7/8 won de prijs beste optreden met hun liedjesmedley. Zij werden beloond met een heerlijke prijs. 

Ook was er een lekkere verrassing voor de best geklede carnavalsvierder. Dat werd Peniel uit groep 1/2b. Na de 

pauze met chips en limonade kwam de carnavalsvereniging van Cuijk op bezoek en de dansmariekes traden op. 

Samen met de jonge Nölers hebben we ook nog gedanst en gehost in de aula. Het was een ontzettend gezellig feest! 

Wij bedanken de oudderraad voor de ondersteuning tijdens deze gezellige ochtend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Terugblik carnaval 
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Ook in de maand maart heeft de ouderkamerwerkgroep een mooi programma samengesteld voor 

alle ouders van de Regenboog. U bent iedere maandag van 8.45u uur tot 10.00 uur van harte 

welkom in de ouderkamer. 

Tijdens dit uurtje is er ook de mogelijkheid om wijkcoach Aicha van Eijbergen (van Sociom) 

(hulp)vragen te stellen. Dit kan over van alles gaan.  

Je mag haar ook altijd bellen of appen: 06-89973889. 

Hieronder ziet u het programma van de maand maart.  

 

De Inspectie van het Onderwijs doet in het schooljaar 2022-2023 onderzoek naar de extra ondersteuning die scholen 
in het funderend onderwijs bieden in het kader van passend onderwijs. Zij willen met dit themaonderzoek meer zicht 
krijgen op de aard, omvang en kwaliteit van deze extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben 

Op dinsdag 14 maart 2023 komt de Inspectie van het Onderwijs naar onze school voor een themaonderzoek. Met dit 
onderzoek halen zij informatie op over de algehele kwaliteit van het onderwijs. Dit onderzoek gaat over de kwaliteit 
van extra ondersteuning. De inspecteur spreekt deze dag met medewerkers en drie leerlingen en haalt informatie op 
door een vragenlijst aan enkele ouders voor te leggen. De inspectie gaat conform de geldende AVG-regelgeving 
zorgvuldig om met persoonsgegevens, deze zullen niet herleidbaar zijn tot personen. De inspectie geeft in dit 
onderzoek geen oordeel over de school.  
 

 
Op vrijdag 31 maart staat er weer een studiedag op de 
agenda. De kinderen zijn deze dag vrij. Als team gaan we ons 
bezighouden met de schoolontwikkeling op het gebied van 
didactisch coachen. Didactisch coachen is een vorm van 
activerende interactie, waarbij de leerkracht planmatig en 
doelgericht vragen stelt en feedback geeft, zodat leerlingen 
meer leren en ze gemotiveerd blijven of worden. Op deze 
studiedag gaan we weer een stapje verder in deze 
ontwikkeling. De studiedag staat in het teken van begrijpend 
lezen, motivatie-bevorderende werkvormen en didactisch 
coachen. Het zijn waardevolle dagen, omdat we met het 
gehele team werken aan het voortzetten van onze koers en 
ons onderwijs betekenisvolle inhoud geven.  

  

Aankondiging onderzoek Inspectie van het onderwijs 

Studiedag 

Ouderkamer 
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De komende periode bezoeken de leerlingen van groep 3 en groep 4 de informatieve tentoonstelling van het IVN: 
Zoogdieren, hoezo?  
 
Tijdens deze tentoonstelling zullen de kinderen van alles 
leren over de verschillende soorten zoogdieren die in 
Nederland voorkomen. Denk aan een ‘gewone’ hond of 
kat, maar ook aan een wolf, das of egel. In 5 
verschillende rondes worden onderwerpen behandeld 
zoals het voedsel wat zij eten, hoe de jonkies eruit zien 
en waar zij leven. Het bezoek aan de tentoonstelling is 
niet alleen leerzaam, maar ook erg leuk! De kinderen 
kunnen hun kennis en interesse voor de natuur verder 
vergroten en ontdekken allerlei nieuwe feiten. 
We kijken uit naar hun verhalen en ervaringen na afloop. 
 
 
 
 
Op de donderdag voor de carnavalsvakantie hebben de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapportfolio meegekregen. 
U vindt hierin onder andere het formulier van het kind-leerkrachtgesprek, het rapport van de leerkracht en 
trotswerkjes, waardoor u inzicht krijgt in de ontwikkeling van uw kind. In de komende weken gaan we graag met u in 
gesprek over het rapportfolio. Vanaf groep 5 is ook uw kind aanwezig bij het bespreekmoment. We kijken er naar uit 
om u te spreken. 
 

De instructie is in onze lesorganisatie een enorm belangrijk moment. Instructie wordt gegeven 
bij nieuwe lesstof. Stof die nog niet geheel bekend is. Nieuwe lesstof wordt aangeleerd volgens 
een vast stappenplan. Uitgangspunt van onze schoolvisie is:  

• Samen zorgen voor goed onderwijs door het stellen van hoge realistische doelen en door 
het leren zichtbaar te maken.  

• Onze instructie is krachtig en uitdagend.  

• Onze klassenorganisatie is voorspelbaar en taakgericht.  

• Samen leren.  
 

De instructie geven wij als volgt: We gaan uit van het 

principe ‘ik – wij – jullie – jij’. De leerkracht start de 

instructie (ik) en modelt deze (voordoen en expliciet de 

stappen doorlopen), vervolgens gaat de leerkracht het 

samen met de kinderen doen (wij) (samen doorlopen van de 

stappen), daarna wordt het vervolg in tweetallen gedaan 

(jullie) (een coöperatieve werkvorm bijvoorbeeld). De afsluiting vindt plaats met een check: ‘wie kunnen er aan de 

slag’ en ‘wie moet nog even verder geholpen worden’. Deze check vindt overigens meerdere keren plaats. Een mooi 

hulpmiddel voor een check is de vraag waar kinderen in de leerkuil staan, of via het wisbordje. Het wisbordje is een 

ideaal middel voor de leerkracht om ‘feedback’ uit de groep te ontvangen. Door tijdens de instructie controlerende 

vragen te stellen en daar de antwoorden van terug te zien op het wisbordje, zie je ook direct of de instructie 

overkomt, of dat de leerkracht deze moet bijstellen. Door de organisatie van de EDI-instructie altijd volgens dezelfde 

patronen te laten verlopen in alle groepen van de school, ontstaat voorspelbaarheid. 

IVN bezoek groep 3 en 4 

Rapportfoliogesprekken  

Instructie via EDI-wijze op de Regenboog 
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Met regelmaat vragen wij naar uw mening over de school. Deze keer willen we graag weten hoe u de sociale 

veiligheid op onze school ervaart en of u tevreden bent. Een soortgelijke vragenlijst leggen wij ook voor aan 

leerlingen en leerkrachten.  

De informatie is voor ons van belang om op de goede plek de juiste accenten te leggen bij onze schoolontwikkeling. 
Iedere twee jaar komt er een nieuwe vragenlijst. We weten hierdoor waar we nu staan en over twee jaar kijken we 
welke vorderingen we hebben gemaakt. Wij verzoeken u de vragenlijst per gezin één keer in te vullen en wel voor 
het oudste kind. Indien u gescheiden bent, mogen beide ouders de vragenlijst invullen. Het duurt ongeveer 10 
minuten om alle vragen te beantwoorden. U heeft vanaf 9 maart de gelegenheid de vragenlijst in te vullen.  
U krijgt hierover een bericht en een link via Parro.  
 
Hartelijk dank.  
 

Op dinsdag 7 februari mocht Lulia namens onze school meedoen aan 

de regionale voorleeswedstrijd in de Schouwburg in Cuijk. Ze deed 

het fantastisch…en dat vond de jury ook. Lulia won de wedstrijd! De 

hele school is enorm trots op deze prachtige prestatie.  

Op zaterdag 11 maart mag Lulia weer voorlezen in de halve finale van 

de Nationale Voorleeswedstrijd. We wensen je heel veel succes en je 

kunt het! Voor ons ben je al een winnaar! 

 

 
Groep 7/8 van De Regenboog is de BurgemeesterKlas van Cuijk. Daarom mochten er drie kinderen mee om de 

nieuwe burgemeester te 'installeren' voor de gemeente Land van Cuijk. Het was een erg officiële aangelegenheid in 

het Riche Hotel in Boxmeer. Damjan, de winnaar van de BurgemeesterKlas-wedstrijd en de leerlingen van de 

leerlingenraad uit zijn klas, Lulia en Sabir, mochten op het podium de burgemeester instellen. Zo mocht Damjan de 

ambtsketen omdoen, Sabir een speld opspelden en Lulia de voorzittershamer overhandigen. Op het eind mochten ze 

nog een speciale ceremonie van alle Gildes bijwonen, waar slechts een select groepje voor was uitgenodigd. Een hele 

eer! 

Wat zagen jullie er geweldig uit en hebben jullie het fantastisch gedaan! Een ervaring om nooit te vergeten.  

 

Onderzoek tevredenheid en sociale veiligheid 

Voorleeswedstrijd 

Installatie burgemeester Land van Cuijk 
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Op woensdag 15 maart is het zover voor de leerlingen van groep 8. Dan kunnen zij 

zich aanmelden voor de middelbare school op het Merlet College in Cuijk. Jullie 

kunnen een inschrijfformulier invullen die te vinden is op deze 

website: www.merletcollege.nl/aanmelden.  

Jullie kunnen dit ingevulde formulier meenemen naar de school om jezelf fysiek aan 

te melden bij de school. 

Jullie hoeven verder geen rapporten o.i.d. mee te nemen. Dit sturen wij als school 

na de inschrijving digitaal door naar de school van inschrijving. 

 

Meldt u zich aan bij een andere school. Kijk dan goed op de website van die school hoe en wanneer de inschrijving 

daar gaat! 

 

  

Op woensdag 15 maart houdt de Leonardo-afdeling van 
basisschool de Regenboog in Cuijk een open middag van 
13.00 tot 15.00 uur voor geïnteresseerden (kinderen, 
ouders en professionals). 
De ouders en leerlingen van onze Leonardogroepen, 
spreken van een ‘warm bad’. Ouders die hun zoon of 
dochter bij ons plaatsen, merken dat hun kind opbloeit en 
het plezier in school en leren terugkrijgt. Dat is fijn, want 
het sterkt ons in onze aanpak. Met gespecialiseerde 
leerkrachten die écht kennis hebben van kinderen met 
kenmerken van hoogbegaafdheid, dagen wij onze 
leerlingen uit op hun eigen, excellente niveau. Elke dag, 
continu. We bieden structuur in werken en leren en geven 
concrete, aansprekende uitdagingen. Daardoor kunnen de 
kinderen hun talenten inzetten en halen wij eruit wat erin 
zit. ‘Leren leren’ is een belangrijk aspect in de 
Leonardogroepen. Het is onze ambitie onze leerlingen 
écht nieuwe dingen te leren. Maar onze basisschool doet 
meer. We begeleiden ook de sociaal-emotionele aspecten 
en leren uw kind op eigen benen staan. Zo geven we 
doorlopend feedback op inzet en groei en stimuleren we 
de samenwerking en het creatief denkvermogen. We 
vinden het belangrijk dat onze school een omgeving is 
waar kinderen elkaar begrijpen, elkaar accepteren en 
nieuwe vrienden maken. 
Tijdens de open middag zullen leerlingen en leerkrachten 
van Leonardo 2.0 laten zien hoe het onderwijs vorm krijgt.  
Zo zal er uitleg gegeven worden over diverse vakken, zoals 
filosoferen, Russisch en schaken.  
Ook is er aandacht voor het werken met projecten en de ontwikkeling van executieve functies. 
 
 

Aanmelddatum Merletcollege 

Open dag Leonardo 2.0  

http://www.merletcollege.nl/aanmelden
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De W4Kangoeroewedstrijd is een reken- en wiskundewedstrijd die jaarlijks in maart op heel veel scholen wordt 
georganiseerd en door heel veel leerlingen wordt gemaakt. In Nederland doen er ongeveer 140.000 leerlingen mee 
op 2350 scholen.  
Het gaat om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van 
inzicht, vragen. Vijf antwoorden per opgave zijn gegeven, één is er goed. Welke?  
De eerste vragen zijn makkelijk, maar gaandeweg worden ze steeds lastiger. 
Meedoen met W4Kangoeroe is plezier voor iedereen, ook voor leerlingen zonder wiskundeknobbel. 
Na afloop zie je ze hun oplossingen vergelijken; nog dagenlang wordt er over doorgepraat. 
De vragen gaan mee naar huis: vaders en moeders, ooms en tantes krijgen ze voorgelegd, en die willen zich 
natuurlijk ook niet laten kennen! 
De W4Kangoeroe reken- en wiskundewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat wiskunde (en rekenen) heel leuk 
en uitdagend kan zijn, voor iedereen op zijn eigen niveau. Je hebt een gezond stel hersens en het kan geen kwaad die 
eens te laten kraken. 
Ontdek dat je meer kunt dan je zelf dacht. En wat is er leuker dan te laten zien dat je meer kunt dan jouw docent van 
je had verwacht! Bovendien kun je nog leuke prijzen winnen ook ...   
Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak gevonden moeten worden. 
Waar vind je zo veel uitdagende puzzels en hersenkrakers? 
Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de 
hersengymnastiek van W4Kangoeroe. 
 

                                                                Voorbeeldopgave 

 

 
Complimentendag wordt in Nederland ook wel 'Nationale Complimentendag' genoemd. Op 1 maart 
2023 is het zover: de dag om je waardering te uiten voor je vrienden, familie, collega's of andere 
mensen die je liefhebt. Het draait deze dag puur en alleen om de aandacht en waardering voor elkaar. 
Wereldwijd staat deze bijzondere dag bekend als 'World Compliment Day'. In het kader hiervan, delen 
we graag deze leuke PBS-Complimentenkalender met u. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W4kangoeroewedstrijd in Leonardo A en B 

PBS 
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Op woensdag 29 maart (groep 5/6) en woensdag 05 april (groep 7/8) is het weer zo ver: het 
schoolvoetbaltoernooi van Cuijk.  
De wedstrijden op deze dagen zijn tussen 14.45 uur en 17.30 uur.  
Op dit moment zijn we druk aan het oriënteren welke kinderen van groep 5 t/m 8 willen 
deelnemen, zodat we teams kunnen formeren. Zodra hier meer duidelijkheid over is, 
communiceren we dat met ouders.  

 
 
 
 

 

 

Je kind wordt gepest. Hoe kun jij helpen? 
 
Gepest worden heeft een grote impact op het zelfvertrouwen en het welzijn van een kind. Je wil natuurlijk alles 
doen om je kind te helpen en te beschermen tegen pesten. Maar hoe doe je dat?  
 
Als kinderen worden gepest is het allereerst belangrijk dat ze weten dat het pesten niet hun schuld is én dat het 
absoluut niet oké is dat het gebeurt. Geef aan dat je kind bij jou wél veilig is en altijd bij je terechtkan als er iets is.  
 
Praat erover 
Durven zeggen dat je gepest wordt, kan best moeilijk zijn. Laat daarom merken dat je kind er met jou over kan 
praten en dat je aandachtig luistert naar wat het jou wil vertellen. Praat uitgebreid over wat er gebeurt en maak 
samen een plan om met het pesten om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door te helpen bedenken wat je tegen een 
pester kunt zeggen of door samen het gesprek aan te gaan met (de ouders/verzorgers van) de pester. 
 
Vraag hulp 
Helaas ben je niet altijd in staat om het pesten helemaal op te lossen, hoe graag je dat ook wilt. Vraag hulp wanneer 
je het niet alleen kunt. Vindt het pesten op school plaats? Stap dan bijvoorbeeld naar de docent of de school toe. Of 
vraag hulp aan professionele instanties. Het is belangrijk dat je in elk geval in actie komt. Want samen kunnen we 
pesten stoppen en kinderen helpen er sterk doorheen te komen. 
 
Vragen staat vrij 

Heb je vragen over pesten? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e -
mail. 
 

CJG medewerker op onze school 
Heeft u een vraag over het opvoeden en opgroeien van uw kind dan kunt u bij 

Sema Duyan terecht op maandagochtend in de ouderkamer tussen 08:15 uur en 

10:15 uur. U kunt ook een formuliertje invullen bij de balie van conciërge Michiel 
en dit in het CJG koffertje doen dat daar ook op de balie staat. 
Sema neemt dan contact met u op, om een gesprek op school te plannen wanneer 
het u schikt. 

CJG 

Schoolvoetbaltoernooi 
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Beste ouders,  

In samenwerking met Novadic-

Kentron starten wij op 

maandag 6 Maart in Land van 

Cuijk een KOPP/KOV groep 

voor kinderen tussen de 11 en 

16 jaar oud. 

Om samen te praten, te lachen 

en wat stoom af te blazen. 

Bent u als ouders tijdelijk of 

langdurig belast zijn met uw 

eigen problematiek?  

Mogelijk is de KOPP/KOV 

groep iets voor uw kinderen.  

Kinderen en jongeren zeggen 

over de groep:  

“Het was gezellig, met kinderen 

te knutselen en te spelen” 

“Ik begrijp nu beter wat er aan 

de hand is en kan er beter over 

praten.  

“Het fijne van de groep vond ik, 

dat je je verhaal kwijt kon bij 

anderen die thuis hetzelfde 

meemaken. Zo sta je er niet 

meer alleen voor.” 

Wilt u hierover van gedachten 

wisselen, belt u mij gerust 

zodat we samen kunnen kijken 

of dit aanbod passend is.  

Hieronder links met een filmpje 

over de KOPP-KOV groepen. 

Behalve dat ze in het filmpje 

over de regio Amsterdam 

spreken klopt de inhoud met 

ons aanbod: 

praatgroep:    https://www.youtube.com/watch?v=w_YD2FLdsV4 

Pubergroep:          https://www.youtube.com/watch?v=JEzhXY31vUs 

Met vriendelijke groet,  
Eveline Vermeeren  
Preventiemedewerker bij Ypse 
 

 
 

KOPP/KOV training 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dw_YD2FLdsV4&data=05%7C01%7Cdir.deregenboog-c%40optimusonderwijs.nl%7Ca43a289039a140ebc9e308db13223860%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638124809935823818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=TMnoogw8c3bnw%2FpXQxltcaXiDlkDqo34eMcgcG4RMLA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJEzhXY31vUs&data=05%7C01%7Cdir.deregenboog-c%40optimusonderwijs.nl%7Ca43a289039a140ebc9e308db13223860%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638124809935823818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000%7C%7C%7C&sdata=F7UK%2B8FYX%2FBBaBtANC%2Bai6k5xE1g5PP1KXjshAHUR4c%3D&reserved=0
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Workshop papier scheppen bij 
Wereldtuin Verdeliet 
 
Op vrijdag 24 maart  of  zaterdag 25 maart 2023 kun je het 
beleven! Papier hier en  door jou zelf gemaakt! 
 
Van oud papier naar prachtig , zelf “geschept”, nieuw 
papier waar je weer allerlei mooie dingen mee kunt doen . 
Geef je belastingenveloppen, liefdesbrieven, dagboeken, 
wegenkaarten of (al of niet gekleurde) andere papierresten een mooie nieuwe bestemming. 
 
Voor deze workshop  kunnen  volwassenen en  ook jongeren vanaf ongeveer 8 jaar  zich  
aanmelden, tot uiterlijk zondag 19 maart, via info@verdeliet.nl 
of tijdens openingsuren in de winkel van Verdeliet 
 ( geef je naam, mailadres, telefoonnummer en voorkeursdatum  op) 
Je krijgt dan bericht terug  of er nog plaats  is  en verdere informatie over de workshop. 
Misschien een leuke activiteit om bijvoorbeeld als (groot)ouder met je (klein)kind te doen  
of samen met een vriend(in)? 
We beginnen  om 10.30 uur en rond 15.30 uur sluiten we af. 
Breng een lunchpakketje mee, voor drinken zorgt Verdeliet. 
 
Er is voldoende materiaal om mee te werken maar je kunt natuurlijk ook je eigen 
papierresten en materiaal gebruiken. 
Papierscheppen is een natte boel  dus …oude kleren aan ! 

Kosten:  10 euro. 
 
Plaats: Wereldtuin Verdeliet  Toermalijnlaan 40,  Cuijk 
              
Er kunnen  maximaal 12 mensen meedoen. 
Als er veel aanmeldingen zijn organiseren we gewoon nog 'n keer  een workshop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@verdeliet.nl
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