
 

Eurodreef 1 | 5431 VG | Cuijk 0485-313429 | dir.deregenboog-c@optimusonderwijs.nl | 
www.deregenboogcuijk.nl 

 

  

Ouderkalender de Regenboog 

Schooljaar 2022-2023 



 

Eurodreef 1 | 5431 VG | Cuijk 0485-313429 | dir.deregenboog-c@optimusonderwijs.nl | 
www.deregenboogcuijk.nl 

 

 
 
Beste ouder / verzorger,  
 
 
Voor u ligt de jaarkalender van basisschool de Regenboog. 
 
 
Naast belangrijke data voor u en uw kind(eren), vindt u in deze kalender handige informatie. 
Voor een uitgebreide toelichting op de verschillende onderwerpen verwijzen we naar de 
schoolgids. Deze vindt u op de website www.deregenboogcuijk.nl bij de downloads onder het 
kopje ‘praktisch’.  
 
 
Gedurende het schooljaar zullen er activiteiten aan ons schoolprogramma worden 
toegevoegd. Hiervan wordt u via Parro en/of de nieuwsbrief op de hoogte gebracht.  
Deze data kunt u dan zelf nog op deze kalender aanvullen. Dan heeft u altijd een compleet 
overzicht bij de hand.  
 
 
Wij wensen u en uw kind(eren) een fijn schooljaar! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Team de Regenboog 
  

http://www.deregenboogcuijk.nl/
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Ieder kind gezien en gehoord 
 
De kansen in het leven voor onze kinderen zo groot mogelijk maken. Dáár gaat het bij de 
Regenboog om. Dat begint met veiligheid en vertrouwen. Elk kind wil zich immers gezien en 
gehoord voelen. Als je je veilig voelt, kom je tot leren. De cognitieve vaardigheden vormen 
daarvoor de basis. Denk aan taal en rekenen. Maar leren doe je niet alleen met je hoofd. Ook 
met je handen en je hart. Daarom organiseren we na schooltijd graag projecten met sport, 
cultuur, techniek, wetenschap of natuur. We noemen dat de Regenboog KANS-club. 
 
Op de Regenboog leren we dus samen - en leven we samen. Tegelijk zijn we allemaal anders. 
Gelukkig maar. We zijn een kleurrijke club en koesteren de verschillen. Als juffen en meesters 
leren we je om er respectvol mee om te gaan. In alle rust en in kleine groepen geven we je 
feedback. Op een positieve manier. Zo merk je wat werkt en ga je dat zelf ook doen. Je leert 
dus niet alleen van de leerkracht maar ook van elkaar. Kunnen samenleven en -werken met 
mensen die anders zijn dan jijzelf is een grote kracht! 
 
Zo ontwikkel je jezelf en groeit je zelfvertrouwen. Je voelt je steeds meer ‘de baas’ over je 
eigen ontwikkeling. Je durft verantwoordelijkheid te nemen en die kun je steeds beter aan.  
En zo… groeien ook je kansen in het leven. 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

8 9 10 11 12 13 14 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

15 16 17 18 19 20 21 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

22 23 24 25 26 27 28 

       
29 30 31     

Eerste 
schooldag       

Augustus 2022 

Ons team 

 

Anja Selten  a.selten@optimusonderwijs.nl   directeur 

Anita Uittenbogaart a.uittenbogaart@optimusonderwijs.nl  intern begeleider 

Els van Dooren  e.vdooren@optimusonderwijs.nl   administratief medewerker 

Michiel Scheffer  m.scheffer@optimusonderwijs.nl   conciërge 

  

Carmen Kim  c.kim@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Janne Cornelissen j.cornelissen@optimusonderwijs.nl  leerkracht 

Valèry Bolscher  v.bolscher@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Romy Hoed  r.hoed@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Kim Aalbrecht  k.aalbrecht@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Saskia Joosten  s.joosten@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Meriam Willemse m.willemse@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Tom Koster  t.koster@optimusonderwijs.nl    leerkracht 

Mattijs Claassen  m.claassen@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Josha Oude Tanke j.oudetanke@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Marjolein Mulder m.mulder@optimusonderwijs.nl   leerkracht 

Liesbeth Alberts  l.alberts@optimusonderwijs.nl    leerkracht  

Mayke Diepeveen m.diepeveen@optimusonderwijs.nl  leerkracht 

Lucy de Bie  l.dbie@optimusonderwijs.nl    remedial teacher 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 
   1 2 3 4 

       
5 6 7 8 9 10 11 

Kennismakings- 
bijeenkomst 
ouders groep 
1/2 en groep 3 

Avondvierdaagse 
Cuijk 

Avondvierdaagse 
Cuijk 

Avondvierdaagse 
Cuijk 

Avondvierdaagse 
Cuijk   

12 13 14 15 16 17 18 

  

Kennismakings- 
bijeenkomst 
ouders groep 4  

Kennismakings- 
bijeenkomst 
ouders groep 
5/6,  groep 7/8 
en Leo A+B    

19 20 21 22 23 24 25 

    

Studiedag - Alle 
leerlingen vrij   

26 27 28     

-Start 
huisbezoeken 
gr. 1, 3, 4 en 
5/6 
- Oudergesprek-
ken groep 2, 
7/8 en Leo A+B 
- Week tegen 
het pesten 

Start Samen 
beter lezen 
groep 4/5/6      

 

 

  

September 2022 

Ziekte en andere medische afspraken 

Om ervoor te zorgen dat wij onze onderwijstijd zo efficiënt mogelijk in kunnen zetten, is het heel belangrijk dat uw kind 
iedere dag aanwezig is. Een afspraak bij bijvoorbeeld de tandarts, dokter, logopedist of fysiotherapeut zult u zoveel 
mogelijk buiten school moeten plannen. Mocht uw kind wegens ziekte niet naar school komen, vinden wij het prettig als 
u ons tussen 8:00-8:30 uur belt. Bij afwezigheid zonder bellen, nemen wij vanaf 9:00 uur contact met u op. Mocht uw 
kind op school ziek worden, dan wordt u gebeld door school. 
 

Doorgeven wijzigingen 

Bij verhuizing of adreswijziging vinden wij het prettig als u uw nieuwe adres via de mail, via Parro of persoonlijk doorgeeft 
aan de directeur Anja of aan de leerkracht van uw kind. Ook nieuwe telefoonnummers of emailadressen ontvangen wij 
graag. Op die manier blijft u voor ons altijd goed bereikbaar. 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       
3 4 5 6 7 8 9 

Oudergesprek-
ken groep 2, 7/8 
en Leo A+B Schoolfotograaf 

Start 
Kinderboeken-
week     

10 11 12 13 14 15 16 

 

Techno Promo 
Leo A   

Afsluiting 
kinderboeken-
week   

17 18 19 20 21 22 23 

 Adit groep 8   

Einde periode 
huisbezoeken   

24 25 26 27 28 29 30 

Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie Herfstvakantie   
31       

Start 
Codekraken 
groep 7/8 en 
Leo B 

      

Oktober 2022 

Het rapportfolio en het huisbezoek 

In september en oktober plannen we voor de leerlingen van de groepen 1, 3, 4, 5 en 6 een huisbezoek, waarin wordt 
gesproken over het welbevinden van uw kind. De ouders van de leerlingen uit groep 2, 7, 8 en de ouders van de 
Leonardoleerlingen worden uitgenodigd voor een gesprek op school.  
 
In februari ontvangen de leerlingen hun eerste rapportfolio. In de week daarna volgen er rapportfoliogesprekken met 
ouders. Vanaf groep 5 is ook uw kind hierbij aanwezig.  Elk gesprek duurt ongeveer 15 minuten. Samen met uw zoon of 
dochter gaat u in gesprek met de leerkracht over de ontwikkeling van uw kind. In de week daarvóór vindt er ter 
voorbereiding een ontwikkelingsgesprek plaats tussen leerkracht en kind.  
 
Voor het rapportfoliogesprek kunt u zich inschrijven via Parro, zodat het tijdstip past in uw agenda. De inschrijving vindt 
ongeveer anderhalve week voor deze gesprekken plaats.  
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

 1 2 3 4 5 6 

       
7 8 9 10 11 12 13 

    

Nationaal 
schoolontbijt   

14 15 16 17 18 19 20 

    

Rapport groep 8 
mee naar huis   

21 22 23 24 25 26 27 

Week van de 
voorlopige 
adviesgesprek-
ken groep 8       
28 29 30     

Techno promo 
Groep 5/6 

Leesfeest groep 
4/5/6      

November 2022 

Vakanties 2022-2023 

Herfst  Maandag 24 oktober t/m vrijdag 28 oktober 2022 

Kerst  Maandag 26 december 2022 t/m vrijdag 6 januari 2023 

Carnaval  Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari 2023 

Mei  Maandag 24 april t/m vrijdag 5 mei 2023 

Zomer  Maandag 17 juli t/m vrijdag 26 augustus 2023  

 

Lesdagen tot 12.00 uur 

Sinterklaasviering Maandag 5 december 2022 
Start kerstvakantie Vrijdag 23 december 2022 
Carnavalsviering  Vrijdag 17 februari 2023 
Koningsspelen  Vrijdag 21 april 2023 
Start zomervakantie Vrijdag 14 juli 2023  
 

Studiedagen 

Vrijdag 23 september 2022 

Dinsdag 6 december 2022 

Vrijdag 10 februari 2023 

Vrijdag 31 maart 2023 

Woensdag 28 juni 2023 

 

 

 

Schooltijden 

Onze lestijden zijn van maandag tot 

en met vrijdag van 8.30 uur tot 

14.00 uur. De eerste zoemer gaat 

om 8.20 uur; vanaf dan mogen de 

leerlingen naar binnen. Om 8.30 uur 

starten de lessen. 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       
5 6 7 8 9 10 11 

Sinterklaas – 
les tot 12.00uur 

Studiedag - Alle 
leerlingen vrij      

12 13 14 15 16 17 18 

Deze week: 
kijkweek       
19 20 21 22 23 24 25 

   

Kerstviering 
17.00-19.00uur Les tot 12.00uur  Eerste Kerstdag 

26 27 28 29 30 31  

Tweede 
Kerstdag 
 
Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie 

December 2022 

Gymlessen 

Voor de gymlessen maakt de school gebruik van sporthal Het Kristal aan de Robijnlaan. Bij goed weer kan er ook gesport 

worden op het schoolplein of op grasvelden in de buurt. De kleuters gymmen in de eigen kleutergymzaal van de school of 

op het speelterrein grenzend aan de school.  

De groepen 3 t/m 8 hebben voor de gymlessen een gymbroek, gymschoenen met lichte zolen en een T-shirt nodig.  

Na de gymles geven we de leerlingen even de tijd om zich op te frissen (handen, voeten en hoofd wassen) U mag uw kind 

daarvoor een handdoek meegeven. De leerlingen douchen niet.  

Wanneer u vindt dat uw kind niet kan deelnemen aan de gymles, is het de bedoeling dat u dit zelf bij de groepsleerkracht 

meldt. Dit mag persoonlijk, schriftelijk of via Parro. 

 

Lesrooster gym 

8.30-9.30 Groep 7/8 

9.30-10.15 Groep 3 

10.30-11.30 Groep 5/6 
11.30-12.30 Groep 4 

12.30-12.45 Pauze 

12.45-13.45 Leo A & B 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

      1 

      Nieuwjaarsdag 

2 3 4 5 6 7 8 

Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie Kerstvakantie   
9 10 11 12 13 14 15 

  

Start AVI, DMT, 
Cito     

16 17 18 19 20 21 22 

 

Smaakcentrum 
groep 7/8 

Start Samen 
beter lezen  
groep 3     

23 24 25 26 27 28 29 

 

Smaakcentrum 
groep 7/8 

Start Nationale 
voorleesdagen 
groep 1/2     

30 31      

 

Smaakcentrum 
groep 7/8 

     

  

Januari 2023 

De ouderkamer 

Op de Regenboog hebben we een eigen ontmoetingsplek voor ouders: de Ouderkamer. Deze bevindt zich aan de zijde van de 

groepen 3 t/m 8 en is gecombineerd met de schoolbibliotheek. 

 

In de ouderkamer worden regelmatig themabijeenkomsten georganiseerd, bijvoorbeeld over leesonderwijs, opvoeding en 

ontwikkeling. Ook bent u welkom om deel te nemen aan diverse culturele en creatieve activiteiten. Ouders kunnen de 

ouderkamer tevens gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan over school en thuis onder het genot van een kopje koffie of 

thee. Daarnaast is onze wijkcoach Reyhan Conka elke maandag aanwezig in de ouderkamer om vragen te beantwoorden over 

allerlei zaken die spelen.   

 

De ouderkamer is elke maandag geopend van 8.30 uur tot 10.00 uur. 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  

Poëzieles  
groep 4      

6 7 8 9 10 11 12 

Kind-leerkracht- 
gesprekken 
(week 1)   

Onderwijskundig 
rapport groep 8 
mee naar huis 

Studiedag - Alle 
leerlingen vrij   

13 14 15 16 17 18 19 

Kind-leerkr. 
gesprekken 
(week 2) 
Deze week def. 
advies-
gesprekken 
groep 8   

Rapportfolio 
mee naar huis 
groep 1 t/m 7 

Carnaval 
les tot 12.00uur   

20 21 22 23 24 25 26 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie 

Voorjaars-
vakantie   

27 28      

Rapportfolio-
gesprekken 
groep 1 t/m 7 
(week 1)       

Februari 2023 

De MR  

Elke school moet verplicht een medezeggenschapsraad (MR) hebben. Ook op de Regenboog is het ons hoogste orgaan van 
inspraak. In de MR denken en praten ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. Als het schoolbestuur 
belangrijke beslissingen wil nemen, kan dat niet zonder advies of instemming van de MR. Een lid van de MR krijgt te maken 
met belangrijke zaken die spelen. 
 
Leden van onze medezeggenschapsraad 
Ouders: Serpil Erturul, Nicolette Chetouani, Ron van Rijckevorsel 
Personeel: Saskia Joosten en Romy Hoed 

 

De OR 

Een ouderraad (OR) is bestemd voor ouders die zich actief willen inzetten voor activiteiten op onze school. Zo kan een OR 

feesten en evenementen op school organiseren, de school versieren naar aanleiding van een thema of bijvoorbeeld een 

informatieavond regelen. Een OR kan ook helpen tijdens vieringen, schoolreisjes en excursies. Daarnaast mag de  OR gevraagd 

en ongevraagd advies geven aan de directie en MR. 

Leden van onze ouderraad 
Ouders: Kawthar Salem, Natasha Kilic, Zeynep Tan, Betul Koçak, Bouchra Nafili, Marleen Fransz 

Personeel: Meriam Willemse 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

  1 2 3 4 5 

  

Boekpromotie 
groep 5/6     

6 7 8 9 10 11 12 

Rapportfolio-
gesprekken 
groep 1 t/m 7 
(week 2)       
13 14 15 16 17 18 19 

       
20 21 22 23 24 25 26 

  Start Ramadan     
27 28 29 30 31   

  

- Leesfeest 
groep 3 
- Schoolvoetbal 
groep 7/8 

Theoretisch 
verkeers-
examen groep 
7/8 

Studiedag - Alle 
leerlingen vrij   

Maart 2023 

Bibliotheek op school 
We hebben op basisschool de Regenboog een schoolbibliotheek. Al onze leerlingen krijgen wekelijks de gelegenheid 
om boeken te lenen voor thuis en op school. De collectie wordt regelmatig vernieuwd, zodat er een breed aanbod is en 
iedereen een leuk boek kan vinden. De schoolbibliotheek is geopend op vrijdagochtend. 
We vinden het als school heel erg belangrijk om het leesplezier en de leesontwikkeling van kinderen te stimuleren. In 
samenwerking met Biblioplus verzorgen we daarom ook diverse leesprojecten gedurende het schooljaar.  
 

Pauzehap 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten. We stimuleren ouders om de kinderen fruit en brood mee te 
geven voor de pauze. Als richtlijn voor de hoeveelheid die u meegeeft geldt: uw kind moet het makkelijk in 10 minuten 
kunnen opeten. Alleen in de kleutergroepen is er een aparte fruitkring waarin de kinderen tijd hebben om dit 
pauzehapje op te eten. Voor alle andere groepen geldt dat het eten en drinken van fruit/tussendoortje tijdens een 
andere activiteit gebeurt (meestal de kleine pauze). Dit op voorschrift van de onderwijsinspectie. 
 

Hoofdluiscontrole 
Na iedere vakantie worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis/neten. Wilt u op deze dagen geen gel en/of 
ingewikkelde kapsels bij uw kind maken? Wanneer hoofdluis en/of neten bij uw kind worden gevonden, krijgt u 
hierover een discreet bericht van de leerkracht. 
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       
3 4 5 6 7 8 9 

Deze week: 
kijkweek  

- Schoolvoetbal 
groep 5/6 
- Praktisch 
verkeers-
examen groep 
7/8    Eerste Paasdag 

10 11 12 13 14 15 16 

Tweede 
Paasdag - Vrije 
dag       
17 18 19 20 21 22 23 

 

Eindtoets groep 
8 Route 8 

Eindtoets groep 
8 Route 8 

Eindtoets groep 
8 Route 8 

Koningsspelen  
les tot 12.00uur 
- Eid al Fitr   

24 25 26 27 28 29 30 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

Koningsdag 
 
Meivakantie Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

April 2023 

Ouderbijdrage 

Van alle ouders wordt een bijdrage verwacht om activiteiten waarvoor de school geen subsidie van het Ministerie van 

Onderwijs ontvangt, te kunnen uitvoeren. Dankzij de ouderbijdrage kunnen op school activiteiten als de sinterklaas- en 

kerstviering, carnaval, sportdag, schoolreis of schoolfeest georganiseerd worden.  

De hoogte van de ouderbijdrage per kind is als volgt vastgesteld op de jaarvergadering van de OR 

groep 1 t/m 3  € 25,-  groep 4 t/m 7 € 30,-     groep 8 € 50,- 

De ouderbijdrage wordt aan het begin van het schooljaar automatisch geïnd, als u daar uw toestemming voor heeft gegeven. 

Anders ontvangt u een brief met verzoek tot betaling. Bij kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen, 

gebeurt dat uiteraard later, met een (eventueel) aangepast bedrag. Als ouders de vrijwillige bijdrage niet voldoen, mag de 

school een leerling niet uitsluiten van activiteiten of een alternatief aanbieden. De kosten voor activiteiten binnen het 

verplichte programma moeten door de school worden betaald. 

Hoewel de ouderbijdrage wettelijk niet verplicht kan worden, gaan wij er wel van uit dat alle ouders (net als de afgelopen 

jaren) de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Is het een of ander onduidelijk of zijn er problemen met betrekking tot de 

betaling, dan kan men contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad of met de directeur.  
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

1 2 3 4 5 6 7 

Meivakantie Meivakantie Meivakantie 

Nationale doden-
herdenking  
 
Meivakantie 

Bevrijdingsdag 
 
Meivakantie   

8 9 10 11 12 13 14 

Deze week: 
Projectweek      Moederdag 

15 16 17 18 19 20 21 

Kamp groep 8 Kamp groep 8 Kamp groep 8 
Hemelvaart  
Vrije dag Vrije dag   

22 23 24 25 26 27 28 

Start AVI, DMT, 
Cito      

Eerste 
Pinksterdag 

29 30 31     

 
 
 
Tweede 
Pinksterdag  
Vrije dag   

Mei 2023 

Verjaardagen 

Als uw kind jarig is, is het natuurlijk feest. Dit feest op school blijft beperkt tot de eigen klas. In de eigen klas krijgt de jarige een 

moment van aandacht en mag hij/zij trakteren. De leerkracht krijgt dezelfde traktatie als de kinderen en de andere leerkrachten 

delen niet mee in de traktatie. De jarige maakt dus geen rondje langs de andere klassen. 

Als school staan we natuurlijk voor het bevorderen van gezond gedrag. Daarom vragen wij u om voor een gezonde en 
verantwoorde traktatie te zorgen. Met fruit of groenten kunt u bijvoorbeeld mooie dingen maken. Voor inspiratie kunt u op 
internet kijken. Eén traktatie is voldoende. 
 

Kamp groep 8 

Voor de kinderen uit groep 8 en Leonardo groep 8 organiseren wij een afsluitend kamp. Onder begeleiding van de eigen 
leerkrachten en eventuele stagiaires zijn de kinderen gedurende 2 nachten weg van huis.  
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

   1 2 3 4 

       
5 6 7 8 9 10 11 

    

Einde AVI, DMT, 
Cito   

12 13 14 15 16 17 18 

Techno Promo 
groep 7/8 

Techno Promo 
Leonardo B     Vaderdag 

19 20 21 22 23 24 25 

Kind-leerkracht- 
gesprekken 
(week 1)       
26 27 28 29 30   

Kind-leerkracht- 
gesprekken 
(week 2)  

Offerfeest 
 
Studiedag - alle 
leerlingen vrij  

- PBS middag 
- Rapportfolio 
mee naar huis 
groep 1 t/m 7   

 

  

Juni 2023 

PBS 
We gebruiken PBS om duidelijk te maken welk gedrag we verwachten, gewenst gedrag te bevorderen en ongewenst gedrag 

te ontmoedigen. Op de Regenboog zijn we ervan overtuigd dat PBS ons helpt een veilig onderwijsklimaat te realiseren voor 

álle kinderen. Een klimaat dus waarin ze tot hun recht komen en fijn kunnen leren, werken en spelen. In het kader van PBS 

werkt de Regenboog intensief samen met ouders en instanties. 

 

Werkconcept Critical skills  
In het Werkconcept Critical Skills draait alles om de ontwikkeling van hedendaagse sleutelvaardigheden. Kinderen leren 
naar zichzelf te kijken, verwachtingen te benoemen, kansen te zien. Ze leren er met elkaar om te gaan, met elkaar te werken 
en daarop te reflecteren. Als leerkracht functioneren we als coach en ondersteunen we het leerproces.  
 
De groep is het belangrijkste instrument om te leren. De leerkracht ontwikkelt leerarrangementen die passen bij individuele 
leerdoelen en zet doelgericht activiteiten in die de groep versterken en groepsdynamiek bevorderen. Daarbij put de 
leerkracht uit een grote variëteit aan werkvormen.  
 
Meer weten? Kijk op www.werkconceptcriticalskills.nl of op onze website www.deregenboogcuijk.nl 

 

http://www.werkconceptcriticalskills.nl/
http://www.deregenboogcuijk.nl/
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MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG 

     1 2 

       
3 4 5 6 7 8 9 

Week van de 
rapportfolio-
gesprekken 
groep 1 t/m 7       
10 11 12 13 14 15 16 

Bedankmiddag 
hulpouders 

Musical 
Groep 8 

Laatste dag 
groep 8 (tot 
12.00uur) 
 
Stoeltjesmiddag 

Schoolreisje 
groep 1 t/m 7 

Laatste 
schooldag 
tot 12.00uur   

17 18 19 20 21 22 23 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

24/31 25 26 27 28 29 30 

Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie Zomervakantie 

Juli 2023 

Gevonden voorwerpen 
In de loop van een schooljaar blijven er altijd een heleboel kledingstukken, tassen, gymschoenen e.d. op school liggen. 

Gevonden voorwerpen worden een tijd lang bewaard  achter de balie bij de conciërge. De spullen die aan het einde van het 

schooljaar nog niet zijn opgehaald, worden in de zomervakantie aan een goed doel gegeven. 

 

Omgaan met schoolspullen 
De kinderen krijgen van de school allerlei materialen om mee te werken: bv. potloden, een pen, Chromebooks enzovoort. 

Wij leren kinderen hiermee respectvol om te gaan: het zijn immers geleende spullen en alles heeft zijn waarde. Als wij 

constateren dat kinderen opzettelijk hun materialen kapot maken, vraagt de school aan het kind om de materialen te 

repareren en/of de kosten te vergoeden. 

 


	Een ouderraad (OR) is bestemd voor ouders die zich actief willen inzetten voor activiteiten op onze school. Zo kan een OR feesten en evenementen op school organiseren, de school versieren naar aanleiding van een thema of bijvoorbeeld een informatieavo...

