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Dinsdag 6 september t/m 9 september Avondvierdaagse Cuijk 

Maandag 5 september Informatiebijeenkomst groep 1/2 om 14.30 uur  
Informatiebijeenkomst groep 3 om 15.30 uur 

Vrijdag 9 september t/m dinsdag 13 
september 

Kermis Cuijk 

Vrijdag 9 september Sterik inspiratiesessie Leonardo 

Dinsdag 13 september Bibliotheek op school uitleg voor groepen 4, 5-6 en 7-8 

Woensdag 14 september Informatiebijeenkomst groep 4 om 14.30 uur  
 

Donderdag 15 september Informatiebijeenkomst groep 5-6 en Leo A om 14.30 uur  
Informatiebijeenkomst inclusief informatie voortgezet onderwijs 
groep 7-8 en Leo B om 15.30 uur  

Dinsdag 20 september Informatievaardigheden LEO A 

Vrijdag 23 september Studiedag, kinderen vrij. 

Dinsdag 27 september Start project Samen beter lezen groepen 4-5-6, ouders welkom 
vanaf 13.30 uur in de ouderkamer voor uitleg project. 

Maandag 26 september t/m vrijdag 30 
september 

PBS week tegen het pesten: Grapje! Moet toch kunnen?! 
 

Maandag 26 september Start periode huisbezoeken gr. 1, 3, 4, 5 en 6 kind-oudergesprekken 
op school gr. 2, 7-8 en Leo A en B. 

Maandag 3 oktober Schoolbezoek College van Bestuur Optimus 

Vrijdag 4 oktober Schoolfotograaf 

 

 

 

Nieuwsbrief 

de Regenboog 

sept. 2022 

Kalender en belangrijke data 
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Op maandag 29 augustus hebben we het nieuwe schooljaar geopend door 

middel van een leuke start op het  schoolplein. Alle juffen en meesters waren 

nog even in vakantiestemming, maar helaas de vakantie is weer voorbij. 

Fijn om iedereen gezond en wel weer terug te zien op school!  

Wij hebben er weer zin in!  

We hopen dat iedereen een goede start heeft kunnen maken en dat de kinderen 

met enthousiaste verhalen thuiskomen.  

Er is veel om aan te wennen, maar we zien dat dat al heel goed lukt. En als het nog een 

beetje lastig is, of niet helemaal goed gaat, mag dat ook. Wennen kost ook even tijd!  

In deze eerste weken van het schooljaar investeren wij met de kinderen tijd in het 

elkaar beter leren kennen en samen afspraken maken over hoe we op een prettige 

manier met elkaar kunnen spelen, leren en werken op onze school.  

Samen gaan we er een fijn schooljaar van maken met aandacht voor ontwikkeling en 

vernieuwing, voor goede resultaten, hard werken en een fijne sfeer. 

 

Ons motto is “Samen sterk voor kwaliteit”.  

De hoofdthema’s van dit schooljaar 2022-2023 zijn: 

 

• Goede opbrengsten door opbrengstgericht werken (OPO) en didactisch coachen. 

• Thematisch werken aan begrijpend lezen/luisteren met behulp van de methode Blink en Close Reading. 

• Leesmotivatie en leesbevordering in samenwerking met de bibliotheek. 

• De samenwerkende en educatieve lijn met ketenpartners, ouders en het nationaal programma onderwijs. 

• Cultuureducatie, met als speerpunt muziek, met behulp van de methode 1,2,3 Zing en educatieve, culturele  

uitstapjes. 

• De vorming van een kindcentrum waar kinderen van 0 t/m 12 jaar zich kunnen ontwikkelen en onderwijs, 

hulpverlening en kinderopvang samenwerken. Samen met ouders, onderwijs, kinderopvang, sportclubs, 

kunst en cultuur ervoor zorgen dat een kind zich volledig kan ontwikkelen. 

 

We wensen iedereen een heel plezierig en succesvol schooljaar toe!  

 

 

 

 

Alle oudste leerlingen hebben aan het begin van de week een ouderkalender mee 

naar huis gekregen. Op deze kalender kunt u gemakkelijk onze activiteiten, 

studiedagen, vakanties en belangrijke informatie terugvinden.  

Mocht uw kind twee huisadressen hebben, dan kunt u een extra kalender vragen aan 

de groepsleerkracht of een exemplaar downloaden op de website 

www.deregenboogcuijk.nl  

 

 

 

 

Een nieuw schooljaar 

Ouderkalender 

http://www.deregenboogcuijk.nl/
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Ook dit schooljaar blijven we samen werken aan een veilige school, waarin we respectvol met elkaar omgaan en 

waarbij we verantwoordelijkheid dragen voor onszelf en de ander. In de klassen worden de gedragslessen herhaald 

en kinderen kunnen weer sparen voor een beloning. 

 

In de week van 26 september t/m 30 september staan we stil bij ‘De week tegen 

pesten’ met als thema Grapje! Moet toch kunnen?!  

De slogan van de Week Tegen Pesten 2022 is ‘Grapje! Moet toch kunnen?!’. Samen zorg je voor een gezellig en veilig 
groepsklimaat. Een groep waarin lachen en plezier hebben zorgt voor verbinding en betrokkenheid en een positieve 
norm zet. Door mee te doen aan de Week Tegen Pesten, willen we een goede start maken in het nieuwe schooljaar 
waarin we met elkaar zorgen voor een fijne en veilige school. 

Humor en het maken van grappen heeft veel positieve kanten. Sámen lachen en plezier hebben zorgt voor 
verbinding en betrokkenheid. Juist in ‘t begin van het schooljaar is dit belangrijk. Naast die verbinding spelen grappen 
ook een rol in het bepalen van de normen in de groep. Door wel of niet om een grap te lachen bepaal je met elkaar 
wat acceptabel is. Tegelijkertijd is dit precies waar het ook mis kan gaan. Want is het grapje voor iederéén leuk, of 
wordt hiermee een specifieke leerling of specifieke groep uitgesloten en dreigt dit een norm te worden? 

Het maken van grapjes begint vaak klein. Het gaat dan om opmerkingen die we niet meteen pesten noemen, maar 
wel een onveilig of vervelend gevoel geven. Dit wordt micro-agressie genoemd. “Op het moment zelf lijken 
microagressies misschien klein of onbeduidend, maar ze stapelen zich op en kunnen mensen het gevoel geven dat ze 
er niet bij horen. Het is alsof iemand je keer op keer hard en op dezelfde plek in je arm prikt. Eén prik doet misschien 
niet zo’n pijn. Maar na verloop van tijd raakt die plek gekneusd, en doet elke prik meer pijn dan de vorige.” Op deze 
manier kunnen grappen uitdraaien op pesten. 

Eigenlijk zijn grapjes complex en ingewikkeld. Want naast dat het subjectief is raakt het allerlei maatschappelijke 
kwesties, zoals pesten, vrijheid van meningsuiting, discriminatie en polarisatie. “Het is dus heel belangrijk om 
kinderen en jongeren te leren wat de positieve, maar ook negatieve impact van grappen kan zijn. Het gaat over hoe 
gaan we met elkaar om en wat vinden we wel en niet acceptabel.” 
Marijke van der Zalm – adviseur pesten en projectleider Week Tegen Pesten 

Grapje! Moet toch kunnen?! brengt het gesprek op gang over plezier, veiligheid, grenzen, weerbaarheid, maar ook 
over verschillende meningen en opvattingen: Is iets grappig of grensoverschrijdend? En wie bepaalt dat eigenlijk? 
Een simpel antwoord is er niet altijd, maar kinderen in een veilige setting laten oefenen geeft ze belangrijke 
vaardigheden mee voor hun toekomst. 

In de klassen spelen we situaties uit en ervaren de kinderen welke 

rollen je kunt vervullen in pestsituaties. Het is belangrijk dat 

leerlingen het verschil tussen plagen, pesten en ruzie leren 

begrijpen. Daardoor kunnen zij beter beoordelen of het gedrag van 

een ander of een groepje anderen over hun grens gaat. Zij hebben 

dan de keuze om: 

• Plezier te beleven aan het plaaggedrag. 

• Grenzen aan te geven bij pesten. 

• Ruzie op te lossen en uit te praten. 
 

Natuurlijk kijken we vooral naar hoe kinderen elkaar kunnen helpen 
in moeilijke situaties en hoe je pesten kunt voorkomen. Respect, 
veiligheid en verantwoordelijk blijven hierbij de belangrijkste waarden. 
 

 

PBS 

https://www.weektegenpesten.com/wp-content/uploads/sites/2/2022/04/WTP_thema-woordmerk-kleur-op-wit.png
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In verband met de verkeersveiligheid rondom school is er een dringend verzoek om het autogebruik 

voor en na schooltijd zoveel mogelijk te beperken. Mocht u de kinderen toch met de auto naar school 

moeten brengen, parkeert u de auto dan in de daarvoor bestemde parkeervakken in de omgeving. Vóór 

school is een kiss & ride strook aangelegd. Een Kiss & Ride is een kortparkeervoorziening waar u even 

kan plaatsnemen om uw kind(eren) op te halen of weg te brengen.  

Houdt u bij het kort parkeren in de kiss & ride zones rekening met andere 

ouders en blijf niet te lang stilstaan.  

Het is niet de bedoeling dat u deze zone gebruikt als parkeerplaats. Het veroorzaakt            

verstoppingen in de circulatie van het wijkverkeer.   

    Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

 

Elke maandagochtend van 8.30 uur tot 10.00 uur bent u van harte welkom in de 

ouderkamer voor koffie/thee, een informatiebijeenkomst of een culturele activiteit. 

Reyhan Conka, onze wijkcoach verzorgt in samenwerking met de 

ouderkamerwerkgroep deze activiteiten en is ook aanspreekpunt voor ouders met 

vragen. Helaas is Reyhan in de vakantie ziek geworden en zal ze een tijdje afwezig zijn. 

We wensen haar een voorspoedig herstel toe. Marsha Laijan neemt haar taken als 

wijkcoach voorlopig over. Marsha kent onze school, omdat ze ook de 

huiswerkbegeleiding op onze school via Sociom coördineert.  

Ook dit jaar komen er weer allerlei thema’s aan bod in de ouderkamer.  

Deze worden vermeld in de nieuwsbrief of via Parro. 

Ouderkamer start-up 

➢ voor alle ouders van groep 1 t/m 8 en PSZ de Trommel 

➢ maandag 5 september 8.30 – 10.00 uur in de ouderkamer 

U heeft het voor het zeggen! 

Over welke thema’s zou u meer informatie willen krijgen? 

Aan welke activiteit zou u willen deelnemen? 

Laat het ons weten! We sparren er graag met u over op maandag 5 september vanaf 8.30 uur. 

Natuurlijk onder het genot van een kopje koffie/thee en iets lekkers. 

Wij verwelkomen u graag in onze ouderkamer. 

 

Tot ziens namens de ouderkamerwerkgroep. 

 
 

Ouderkamer 

Verkeer 
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Op dinsdag 4 oktober zal de schoolfotograaf van ’t Zuiden de kinderen op hun mooist op de 

foto komen zetten. 

 
Het fotopakket zal € 9,- kosten en er is een mogelijkheid tot het maken van een foto met 
broertjes en zusjes, die bij ons op school zitten. Dit jaar kunt u de foto’s online afrekenen.  
Het advies is om uw kind geen zwarte of witte kleding aan te geven. Het contrast met de 

achtergrond is dan vaak te groot. 

Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op deze dag geen bijzondere afspraken heeft tijdens schooltijd, zodat iedereen 

aanwezig is voor de portretfoto en de klassenfoto?  

 
 

 
Elke vrijdag gaan de kinderen met de juf of meester naar de schoolbibliotheek om boeken uit te zoeken, maar hoe 

zoek je een leuk of juist spannend boek? 

Op dinsdag 13 september is er op school een Leesconsulent van BiblioPlus aanwezig. Deze leesconsulent leert de 

kinderen van groep 5 t/m 8 aan hoe ze een goed boek kunnen uitzoeken.  

Na deze uitleg kunnen de kinderen voortaan zelfstandig de goede boeken uitzoeken in onze schoolbibliotheek. 

Elke vrijdag krijgen de kinderen dus twee boeken mee vanuit onze schoolbibliotheek. Zorgt u 

ervoor dat de kinderen  dan een stevige tas meenemen. 

De kleuters krijgen een Regenboogbiebtas waar ze de boeken in kunnen doen. 

 

 

 

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming. De eerste weken aan het 

begin van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een 

fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer.  

Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels. 

De eerste weken van het schooljaar – de Gouden Weken, zijn bepalend 

voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen 

elkaar, de leraar en de regels.  

In deze periode worden de normen en waarden van een groep bepaald. 

De leraar speelt in deze fase een belangrijke rol. Hoe maak je nu samen 

met kinderen een goede start van het schooljaar? En hoe stimuleer je 

een positieve groepsvorming waar je een jaar lang plezier van hebt? 

 

In de groep zullen verschillende activiteiten plaatsvinden om elkaar 

(weer) te leren kennen en een band op te bouwen. Ook maken we in elke groep een groepsovereenkomst, waarin 

we afspraken vastleggen die we belangrijk vinden in een fijne klas. 

 

Gouden weken 

Schoolfotograaf 

Bibliotheek op School (BOS) 
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In de groepen 1 t/m 8 krijgen de kinderen 2x per jaar hun rapportfolio mee naar huis.   

In september en oktober plannen we voor de leerlingen van de reguliere groepen 1, 3, 4, 5 en 6 een 
huisbezoek, waarin wordt gesproken over het welbevinden van uw kind. Vanaf 26 september zal de 
leerkracht van uw kind bij u op huisbezoek komen. 
Het huisbezoek duurt ongeveer 15 minuten. 
 
De leerlingen en ouders van de Leonardoleerlingen en groep 7-8 en de ouders van groep 2 worden 

uitgenodigd voor een gesprek op school.  

U ontvangt hiervoor binnenkort een uitnodiging van de leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

Na een periode van oriëntatie en het helder krijgen van wensen en behoeften, hebben wij een online kindportfolio 

gekozen. Er zal een proefperiode van ongeveer een half jaar plaatsvinden, waarbij leerkrachten en leerlingen gaan 

ontdekken of het aansluit bij de geformuleerde wensen en behoeften. 

Op 9 september zal een inspiratiesessie plaatsvinden voor de leerlingen. In deze les zullen de leerlingen onder 

begeleiding van mensen van STERiK een eerste aanzet maken met het invullen van hun eigen portfolio. Daarna start 

de proefperiode. 

Met STERiK brengen kinderen hun ontwikkeling in beeld op een tijdlijn met ervaringen en posters. Het is een plek 

waar kinderen laten zien wat ze al kunnen, waar ze mee bezig zijn, hoe ze zich ontwikkelen en waar ze van dromen. 

Kinderen kunnen dit delen met leerkrachten, familie, klasgenoten, vrienden en andere mensen die zich in hun 

omgeving bevinden. Doordat het kind zijn of haar ontwikkelingen en dromen visualiseert, krijg je als leerkracht de 

mogelijkheid om hen hier in te volgen en daarover gesprekken te voeren. 

STERiK is het online kindportfolio dat past bij scholen die de brede ontwikkeling van kinderen hoog in het vaandel 

hebben. De bedoeling van STERiK is om kinderen te faciliteren in hun ontdekkingstocht naar hun eigen leef- wereld 

en kwaliteiten én om kinderen te stimuleren te groeien en te dromen. Door STERiK ervaart het kind meer zelfsturing. 

Wij houden u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen! 

 

 

 
Inmiddels nemen we als school al enkele jaren op rij deel aan het project Samen beter lezen 

van Biblioplus en ieder jaar is het weer een succes. Kinderen zijn enthousiast en de 

leesmotivatie van leerlingen neemt toe. 

 Samen Beter Lezen is een oefenmethode waarbij uw kind het lezen van teksten/verhalen 

oefent. Dit doet uw kind bijvoorbeeld samen met u, een opa of oma of een oudere broer of 

zus. De enige voorwaarde is dat de persoon die uw kind begeleidt, iets beter kan lezen dan het 

kind zelf. 

De oefenmethode is gericht op verbetering van het technisch lezen. De resultaten van uw kind kunnen daardoor 

beter worden. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan leesbegrip en leesplezier.  

Voor de leerlingen groep 4, 5 en 6 start dit project op dinsdag 27 september. U wordt op dinsdagmiddag van 13.30 

uur tot 14.00 uur verwacht om samen met uw kind uitleg te krijgen in de ouderkamer van Rosa, de 

bibliotheekconsulent. 

Omdat er een beperkt aantal plekken beschikbaar is, zal niet iedereen automatisch deelnemen. U zal van de 

leerkracht van uw kind een uitnodigingsbrief ontvangen als het project aansluit bij de behoeftes van uw kind. Wil uw 

kind zelf heel graag meedoen, dan kan u dat uiteraard ook aan ons doorgeven. We proberen dan om hieraan 

tegemoet te komen. 

Sterik inspiratiesessie Leonardo A en B 

Samen beter lezen 

Huisbezoeken en kind-leerkrachtgesprekken 
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Op dinsdag 20 september zal voor Leonardo A deze les verzorgd worden door Joris van de 

Meulenhof of Jan-Paul Röst van Biblioplus. In deze les leren de kinderen wanneer en hoe ze op 

internet kunnen zoeken. De kinderen leren hun informatieprobleem te definiëren, te bepalen 

of internet het juiste medium is en informatie te beoordelen. Deze doelen sluiten aan op de 

aanbodsdoelen binnen informatievaardigheden zoals gedefinieerd door het nationaal 

expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO). We maken het voor de kinderen betekenisvol 

door de kinderen vragen te laten definiëren over de onderwerpen die ze zelf interessant vinden. 

De volgende vragen worden beantwoord: 

• Welke andere informatiedragers zijn er en wat zijn de voor- en nadelen? 

• Wanneer kies je internet om informatie te zoeken? 

• Hoe vind je informatie en welke stappen doorloop je daarvoor? 

• Hoe beoordeel je of informatie betrouwbaar en leesbaar is? 

 

 

 

Tijdens de informatiebijeenkomst vertellen we belangrijke zaken over dit schooljaar.  

We vinden het fijn wanneer u daarbij aanwezig kan zijn.  

De bijeenkomsten vinden op de volgende dagen plaats: 

Maandag 5 september       

Informatiebijeenkomst groep 1/2 om 14.30 

uur in de aula. 

Informatiebijeenkomst groep 3 om 15.30 uur 

in het lokaal van groep 3. 

Donderdag 15 september      

Informatiebijeenkomst groep 5-6 en Leo A om 14.30 uur in het 

lokaal van de betreffende groep. 

Informatiebijeenkomst inclusief informatie voortgezet onderwijs 

groep 7-8 en Leo B om 15.30 uur in de aula. 

Woensdag 14 september  

Informatiebijeenkomst groep 4 om 14.30 uur       

 

 

 
Voor alle ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen van groep 7 en 8 wordt er op donderdag 15 september om 15.30 

uur een kennismakingsmiddag georganiseerd. Hierin krijgt u alle informatie betreffende het schooljaar voor deze 

groepen. Dit geldt voor zowel Leonardo B als voor groep 7/8. We starten de bijeenkomst gezamenlijk om 15.30 uur 

met informatie over het VO. Hierna gaan we naar onze 'eigen klas' om de kennismaking voort te zetten over het 

schooljaar en de groep.  

U bent van harte welkom op deze middag. Mocht u verhinderd zijn, horen wij dit graag! 

 
U bent er toch ook bij? 
Wij hopen u allemaal te zien! 
 

Tot dan! 

 

 

 

 

Project Informatievaardigheden – Vind het op internet 

Informatiebijeenkomsten 

Kennismaking / informatiebijeenkomst VO 
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Al enkele jaren werken wij vanuit Kentalis op de Regenboog.  

Onze samenwerking heeft als doel om het taalonderwijs op de Regenboog steeds 

meer passend te maken voor leerlingen die moeilijk de taal leren of een auditieve 

beperking hebben.  

Twee ochtenden in de week zijn wij aanwezig op het Taalplein. We werken er met de 

leerlingen die een onderwijsarrangement van Kentalis hebben. Op deze manier 

krijgen deze leerlingen in een klein groepje extra uitleg, tijd en aandacht voor spraak en taal.  

Zo werken wij aan het verbeteren van hun communicatieve en auditieve vaardigheden.  

Ook werken we nauw samen met peuterspeelzaal De Trommel en de logopedisten uit Cuijk.  

Met vriendelijke groeten, 

Dorothé, Mieke en Ilse  

 

 

 

 

 

 

Dorothé van ’t Hoff                                 Ilse Arts                    Mieke Eeren 

Ambulant dienstverlener                        Logopedist/ambulant dienstverlener Leraar ondersteuner 

Aanwezig: donderdag   Aanwezig: donderdag            Aanwezig: dinsdag en donderdag 

 

  

 

Hoe bied je je kind rust in het snelle leven?  

We leven in een bruisende, drukke en snelle wereld. School, 
opvang, sportclub, vrienden: kinderen vliegen vaak van hot 
naar her. Is er tussendoor een rustmoment? Dan pakken ze er 
al snel een tablet of smartphone bij. Leuk, totdat de batterij van jouw kleintje écht leeg is. Huilbuien en 
woedeaanvallen liggen dan op de loer. Gelukkig kun jij met onze tips op tijd hulp bieden. 
 

Iedereen is anders. Zo kan de een beter omgaan met prikkels dan de ander. Ga in eerste instantie dus na wat jouw 
kind nodig heeft. Een rustige wandeling na een lange schooldag? Of een momentje voor zichzelf bij het opstaan? 
Bespreek en ontdek samen wat jouw kind helpt om op te laden. 
 
Van denken naar ervaren 
Horen, voelen, luisteren, zien, proeven: onze zintuigen helpen ons tot rust te komen. Luister bijvoorbeeld met je kind 
naar zijn of haar favoriete muziek. Andere rustgevende opties zijn massages, meditaties en ademhalingsoefeningen. 
Daarnaast kan jouw kleintje opladen via activiteiten als buitenspelen. En als het even kan: lekker in de natuur! 
 
Fijn slapen en wakker worden 
Het licht van beeldschermen zorgt dat we minder goed in slaap vallen. Laat je kinderen daarom het liefst een uur 
voordat ze naar bed gaan geen tablet, smartphone of tv gebruiken. In plaats daarvan kunnen ze lezen, knutselen of 
spelen. Verder helpt het om in de ochtend op tijd op te staan; zo begint de dag in alle rust. Een goed begin is het 
halve werk. 
 
Vragen staat vrij 
Heb je vragen over je kind rust bieden? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail. 

Centrum Jeugd en Gezin 

Medium-voorziening op De Regenboog in samenwerking met Kentalis 
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Start inschrijving Avondvierdaagse Cuijk via de website 

De Avondvierdaagse Cuijk start net als altijd weer vroeg in het schooljaar, en niets is 

leuker om samen met jouw vriendjes, sport- buurtvereniging de Avondvierdaagse te 

wandelen. Daardoor kun je op een ontspannen manier elkaar de avonturen van je 

vakantie vertellen. 

  

De Avondvierdaagse Cuijk van 6 t/m 9 september 2022 

De Avondvierdaagse Cuijk zal dit jaar worden gehouden van 6 t/m 9 september 2022. We hanteren hierbij de 

afstanden die we altijd al hanteerden, namelijk de 2,5 km, 5 km, 10 km en 15 km. De routes van deze 

Avondvierdaagse zijn iets vernieuwd en zullen weer langs de mooie plekken van Cuijk en omgeving lopen. Inschrijven 

voor dit jaar zullen we mogelijk maken via onze website, groepsinschrijvingen (van minimaal 10 personen in overleg 

bij bijvoorbeeld scholen, sportverenigingen, buurtverenigingen, jongerencentrum etc.) en vanaf 31 augustus op ons 

startbureau bij café Toebes op de Grotestraat 25. Deelnemen kost € 6,00 per deelnemer inclusief medaille en 

Wandeldiploma, voor een begeleider  is het € 1,50 per begeleider deze krijgt geen medaille en geen Wandeldiploma.  

  

De Maas oversteken tijdens de Avondvierdaagse Cuijk 

Op de laatste dag gaan we dit jaar met de 15 km de Maas over. Via de pont heen en via de fietsbrug bij Katwijk terug. 

Onze marsleider heeft een mooie route uitgestippeld aan de andere kant van de Maas. Deze is wel iets korter dan 

15km, dit is gedaan om de wandelaars op die afstand op de normale tijd te laten starten en dat ze nog iets mee 

kunnen mee krijgen van de intocht in de Grotestraat. 

  

Inschrijfbureau 

Vanaf woensdag 31 augustus a.s. is het inschrijfbureau van woensdag t/m vrijdag geopend van 18:00u tot 19:30u. 

Zowel individuelen als groepen kunnen zich inschrijven bij café Toebes op de Grotestraat 25 te Cuijk. Maandag 5 en 

dinsdag 6 september gaat het inschrijfbureau open om 16:00u. Deelnemen kost € 6,00 per deelnemer inclusief 

medaille en Wandeldiploma, voor een begeleider  is het € 1,50 per begeleider deze krijgt geen medaille en geen 

Wandeldiploma. 

  

Beloning 

Zoals ieder jaar krijgen de wandelaars een mooie medaille met een nummertje hoe vaak je gelopen hebt en een 

wandeldiploma. Mocht je zijn vergeten hoe vaak je al heb deelgenomen, kijk eens op de laatste medaille die je van 

de Avondvierdaagse Cuijk hebt. We hebben dit jaar ook weer een begeleiders kaart (€1,50) deze krijgen echter geen 

medaille en geen wandeldiploma. 

  

Vrijwilligers 

De organisatie wordt ieder jaar geholpen door vele vrijwilligers, zoals Scouting Cuijk, het Rode Kruis en vele andere. 

Toch zijn we permanent op zoek naar vrijwilligers, om ons op allerlei terreinen te helpen. Heeft u interesse stuur dan 

een mail naar mail@avondvierdaagsecuijk.nl. 

  

Voor meer informatie houdt onze website in de gaten. 

  

www.avondvierdaagsecuijk.nl 

 

mailto:mail@avondvierdaagsecuijk.nl
http://www.avondvierdaagsecuijk.nl/
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De scholen gaan weer van start! Gelukkig nemen de coronabesmettingen op dit moment af. Graag 

praten we jullie via deze brief bij over de huidige basisregels en adviezen, zodat iedereen gezond 

en veilig naar school kan gaan.  

 

Houd aandacht voor de basisregels 

Het blijft belangrijk om de basisregels op te volgen. Onder de basisregels 

wordt verstaan: 

• Testen bij klachten: blijf thuis en doe een (zelf)test. Ook als je 

gevaccineerd bent. 

• Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als 

zij gevaccineerd zijn. 

• Was vaak en goed je handen. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes. 

 

 

We hopen jullie hiermee weer bewust te maken van de basismaatregelen. Heb je vragen? 

Natuurlijk staan we voor jullie klaar voor corona gerelateerde of andere vragen.  

 

We wensen iedereen een goede start van het nieuwe schooljaar! 

 

Hartelijke groet,  

 

GGD Hart voor Brabant  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fc.spotler.com%2Fct%2Fm5%2Fk1%2FjDvvQDq3cF9bwQHyA6Wibi34Vo_h3HWxCQMN0bmSNBGWjEzeY4XfeuxT017DkmzG0JWOz8ME9QTfZWq8EguCfQ%2FgSb234WgpEtWNAD&data=05%7C01%7Cdir.deregenboog-c%40optimusonderwijs.nl%7C874734d8ff824577f48108da8b34e9da%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C637975356638862984%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MTVo3iGlGfWcJom%2FSMl1BXbnrV%2BHz8qnJcIRyDk42bQ%3D&reserved=0

