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Woensdag 1 februari Poëzieles groep 4 

Maandag 6 t/m 9 februari Kind-leerkrachtgesprekken 

Donderdag 9 februari Onderwijskundig rapport gr. 8 mee naar huis 

Vrijdag 10 februari Studiedag – Alle kinderen vrij 

Maandag 13 februari t/m 16 februari Definitieve adviesgesprekken groep 8 

Donderdag 16 februari  Rapportfolio groep 1 t/m 7 mee naar huis 

Vrijdag 17 februari Carnaval op school. Les tot 12.00u. 

Maandag 20 februari t/m vrijdag 24 februari Voorjaarsvakantie 

Maandag 27 februari t/m donderdag 9 maart Rapportfoliogesprekken gr. 1 t/m 7 

En dan is het alweer februari. Wat vliegt de tijd.  

De eerste prille weken van een heel nieuw jaar gebruiken we om uiteraard vol de aandacht te geven aan de 

basisvaardigheden: rekenen, taal en lezen. Juist omdat deze weken zich zo heerlijk lenen om meters te maken en 

daarnaast de de balans van een half jaar onderwijs op te maken. Daarom namen we de afgelopen periode de toetsen 

af met behulp van ons nieuwe leerlingvolgsysteem Leerling in Beeld. Dit doen we om te bekijken hoe we er voor 

staan en hoe we kinderen zo goed mogelijk kunnen ondersteunen richting de tweede helft van het schooljaar.  

Maar deze weken lenen zich ook om ons literair uit te leven tijdens de poëzieweek en 

tijdens boekpromotie. Daarover leest verderop in deze nieuwsbrief meer. Daarnaast 

wordt er op school (nog) meer aandacht besteed aan het voorlezen, leesplezier en 

samen genieten van verhalen door de Nationale voorleesdagen. Ook onze nieuwe 

methode BLINK! geïntegreerd wereldoriëntatie, nodigt uit tot onderzoekend en 

ontwerpend leren en gericht lezen. 

We wensen u een positieve en mooie februarimaand toe en een fijne voorjaarsvakantie!  

Nieuwsbrief 

de Regenboog 

feb. 2023 

Kalender en belangrijke data 

Frisse start 
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Op donderdag 16 februari krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapportfolio mee naar 

huis. Wij als leerkrachten willen graag met u als ouder/verzorger in gesprek over de ontwikkeling 

van uw kind en over het rapportfolio. Vanaf groep 5 is ook uw kind aanwezig bij het 

rapportfoliogesprek. Wij spreken u graag tijdens één van de momenten in de periode van 

maandag 27 februari maart tot en met donderdag 9 maart. U kunt zich hiervoor inschrijven via 

Parro vanaf maandag 13 februari. 

In de periode voorafgaand aan het uitdelen van het rapportfolio, vindt er een kind-leerkracht gesprek plaats tussen 

de juf/meester en uw zoon of dochter. In dit kind-leerkrachtgesprek wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling 

van uw kind, maar ook aan factoren als welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties. Ook gebruiken we 

dit moment om aspecten als interesses en belangstelling te peilen, te onderzoeken wat uw kind graag nog zou willen 

leren en stellen we doelen voor de komende periode. De kind-leerkrachtgesprekken vinden onder schooltijd plaats. 

Het gespreksformulier dat we hierbij hanteren, vindt u ook terug in het rapportfolio.  

 

Voorin het rapportfolio zit een begeleidende ouderbrief om u te informeren over het rapportfolio. De Cito gegevens 

van de leerlingen van groep 3 t/m 7 worden vanaf dit jaar in een andere vorm weergegeven. Hoe u deze resultaten 

kunt aflezen, vindt u in de bijgeleverde uitleg in het rapportfolio. 

Mocht u nog vragen hebben, stel deze dan gerust. 

 

 

Ook in de maand februari heeft de ouderkamerwerkgroep een mooi programma samengesteld 

voor alle ouders van de Regenboog. U bent iedere maandag van harte welkom in de ouderkamer 

van 8.45u uur tot 10.00 uur.  

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

(hulp)vragen te stellen, dit mag van alles zijn. Je mag ook altijd bellen of appen naar: 06-89973889. 

Hieronder ziet u het programma van de maand februari.  

 

 

Op drie dinsdagen in januari zijn alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 van 
naar het Smaakcentrum in Linden geweest.  
De kinderen kregen hier les over (gezonde)voeding en mochten ook nog 
eens zelf (gezonde) recepten koken! Ze hebben o.a. geleerd hoe je op een 
veilige manier groenten kunt snijden. De kinderen zijn de keuken in gedoken 
om heerlijke gerechten voor te bereiden en vervolgens hebben zij nog uitleg 
gekregen over o.a. de schijf van vijf. Zeer interessant. Na afloop mochten we 
ook genieten van de lekkere maaltijden.  

 
De kinderen vonden het erg leuk en zouden wel vaker kookles op school willen krijgen. 
We hebben gezien dat ze het erg goed kunnen, dus laat de kinderen ook thuis gerust voor jullie koken...! 

Rapportfolio en kind-leerkracht gesprekken 

Ouderkamer 

Smaakcentrum 
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Op vrijdag 17 februari is het zover. Dan staat de carnavalsviering op het programma!              
 
Trek je leukste en meest originele outfit uit de kast en maak je klaar voor een vrolijke polonaise 
door de school. Dit jaar hebben we weer een Prins en Prinses van de school met een 
bijbehorende Raad van 11. We hebben zelfs een Nar! Wie dat zijn, horen jullie binnenkort... 
Daarnaast komen de Jonge Nölers bij ons op bezoek en  zal er een heuse Regenboog-pronkzitting 
plaatsvinden met optredens van alle groepen. Het mooiste optreden wordt beloond met een 
prijs, uitgereikt door onze Prins en Prinses. Dat belooft een gezellige ochtend te worden. 
 
De schooldag duurt tot 12.00 uur. Daarna kunnen de kinderen genieten van een heerlijke 
voorjaarsvakantie. 
 
Alaaf, 

de Carnavalscommissie             

                                                                     
 

Een boekpromotie is een korte activiteit waarbij een boek in 

het zonnetje wordt gezet. Het doel is om leerlingen kennis 

te laten maken met verschillende boeken. Leerlingen leren 

nieuwe boeken en schrijvers kennen, waardoor ze 

gevarieerder zullen gaan lezen en gemotiveerd raken om 

boeken te lezen die niet door hun favoriete schrijver 

geschreven zijn of tot hun favoriete serie behoren. 

In de groepen 5 t/m 8 en Leo A en B geven alle kinderen 1x 
per jaar een boekpromotie. Zij vertellen daarbij voor de klas 
informatie over het gelezen boek. Hierbij hebben de 
kinderen de keus om dit te doen m.b.v. een presentatie op 
het digibord. Zo ontwikkelen ze ook hun ICT vaardigheden. 
Bijna alle kinderen hebben inmiddels hun boek presentatie 
gehouden.  

 
Leuk om te zien dat kinderen elkaar enthousiast maken om een boek te gaan lezen! 

 

 

 

 

 

 

Carnaval 

Boekpromotie 

PBS 
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Hoera! Het zijn weer de Nationale Voorleesdagen: het grootste boekenfeest voor kinderen van 0 tot 6 jaar. Wij 

kregen daarom speciaal bezoek van medewerkers van de bibliotheek uit Cuijk, Roza en Mandy. Groep 1/2a en groep 

1/2b mochten naar de aula en ook de papa's en mama's die naar school waren gekomen gingen mee.   

Roza liet ons een verhalenkoffertje zien waar platen van het boek ‘Maximiliaan Modderman geeft een feestje’ in 

zaten. Er was taart, maar… Maximiliaan maakte er een knoeiboel van. Alles en iedereen moest in bad en aan het eind 

van het verhaal ging zelfs het bad in bad! Die zagen we niet aankomen. Wij mochten samen een poetsdans doen met 

speciale doekjes om alles schoon te maken.   

Mandy las daarna het boek ‘De bijzondere beer’ voor en ook dat was een heel leuk verhaal. Alle kinderen hebben 

nog een kleurplaat gekregen en informatie over de bibliotheek. Kinderen kunnen gratis lid worden van de bieb. Leuk 

als jullie daar eens langs gaan samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de week van 13 tot en met 16 februari (week 7) is het zover: 

dan krijgen de kinderen van groep 8 het definitieve advies voor 

het voortgezet onderwijs. De kinderen van groep 8 krijgen geen 

rapportfolio meer, maar ontvangen een OWR (Onderwijskundig 

Rapport). Ze krijgen het OWR op 9 februari mee naar huis. In dit 

rapport staan de belangrijkste kenmerken en schoolresultaten. Dit 

OWR wordt ook naar de middelbare school gestuurd waar de 

kinderen zich gaan inschrijven. Wij geven een niveauadvies op 

basis van wat wij het best passend vinden bij de leerlingen, op dit 

moment. Hierna kunnen jullie je in gaan schrijven op een 

middelbare school naar keuze. De inschrijfdagen van deze scholen 

zijn meestal in de tweede week van maart.  

Op vrijdag 10 februari staat er weer een studiedag op de agenda.  
De kinderen zijn deze dag vrij.  
Als team gaan we ons bezighouden met schoolontwikkeling. Opbrengstgericht 
werken, Cito in Beeld, begrijpend lezen, resultaten verbeteren; het komt 
allemaal aan bod. Wij zullen u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. 
Studiedagen zijn waardevolle dagen, omdat dan het gehele team compleet is en 
we op zo’n dag met elkaar richting en inhoud geven aan kwalitatief goed 
onderwijs. 

 

Nationale voorleesdagen 

Onderwijskundig rapport groep 8 en definitief advies 

Studiedag 
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Aan de slag met Poëzie. Van 26 januari t/m 1 februari is het 

de week van de poëzie. Op school kunnen kinderen 

kennismaken met een andere wereld dan die van thuis, 

met andere culturen, andere gewoontes, andere 

opvattingen en ideeën. En natuurlijk ook met de wereld die 

verborgen ligt in henzelf. Poëzie is daar een geweldig 

middel voor. De kinderen van groep 4 gaan hier op 

woensdag 1 februari mee aan de slag. Door gedichten te 

schrijven en te kijken naar hoe die geschreven worden, verwerven kinderen inzicht in de werking van taal als middel 

om zich te uiten en ontwikkelen ze poëtische vermogens. Tijdens de les van een uur gaat de lees-mediaconsulent 

met de kinderen aan de slag met poëzie. De les start met poëzievoorbeelden en verschillende vormen van poëzie. 

Vervolgens gaan de kinderen zelf een gedicht maken. Aan het eind van de les mogen kinderen die dat willen hun 

gedicht voordragen. 

De afgelopen maanden is Leonardo B eenmaal per week naar het Merletcollege gegaan voor het uitvoeren van het 
project van de First Lego League.  
Het bijzondere aan dit project is dat de leerlingen van Leo B moesten samenwerken met leerlingen van het 
Merletcollege; kinderen uit het tweede, derde en vierde leerjaar van de middelbare school. Op het begin was dat 
nog even wennen, maar al snel werd het een succes. 
 
De First Lego League is namelijk een wedstrijd die bestaat uit drie onderdelen: 

- Robotwedstrijd. Hierbij programmeer je een robot zodat hij verschillende missies uitvoert; 
- Innovatieproject. De kinderen bedenken een innovatieve oplossing voor een probleem uit de praktijk. Dit 

jaar was het probleem: Hoe kunnen jullie een betere energietoekomst bedenken? 
- Core Values. Hier wordt later nog uitleg over gegeven.   

 
Gedurende twee maanden zijn wij wekelijks op dinsdag op het Merletcollege druk aan de slag gegaan met oefenen. 
Oefenen met het programmeren van de robot en met het bedenken en maken van een oplossing voor een betere 
energietoekomst. Op zaterdag 28-01-2023 was het zover: de grote finaledag op het ROC in Nijmegen. De finaledag 
bestond uit 5 rondes: 4 rondes aan de wedstrijdtafel met de robot en één ronde voor de uitleg van het innovatieve 
idee met uitleg over de robot. We deden mee met twee teams en beide teams hebben het geweldig gedaan. 
Het werd een gezellige, maar vooral ook leerzame dag. Het vieren van successen, maar ook het omgaan met 
teleurstellingen gingen hand in hand met elkaar. Uiteindelijk gingen we er zelfs met een prijs vandoor: de eerste 
plaats voor ‘Core Values’.  
 
Wat zijn de core values bij de First Lego League? 
In FIRST LEGO League staan de FIRST Core Values (kernwaarden) centraal in alles wat de deelnemers doen. Door het 
toepassen van de Core Values leren de deelnemers dat vriendschappelijke competitie en wederzijds voordeel niet op 
zichzelf staande doelstellingen zijn en dat het helpen van een ander de basis is van teamwork. Hierbij wordt gekeken 
naar zes kernwaarden: 
 

- Ontdekking. We verkennen nieuwe vaardigheden en ideeën. 
- Innovatie. We gebruiken creativiteit en doorzettingsvermogen om problemen op te lossen. 
- Impact. We passen toe wat we hebben geleerd om onze wereld te verbeteren. 
- Inclusie. We respecteren elkaar en omarmen onze verschillen. 

 

Poëzieles 

First Lego League 
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- Teamwork. We bereiken meer als we samenwerken.  
- Plezier. We hebben plezier en vieren wat we doen! 

 
In de samenwerking tussen het Merletcollege en de Regenboog kwamen deze kenmerken al schitterend naar voren! 
Al met al weer een mooie en leerzame ervaring voor de kinderen. Op dinsdag 07 februari sluiten we het project 
officieel af op het Merletcollege.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijdens de bijeenkomst van 23 januari in de ouderkamer, spraken we 
over de Regenboog Kansclub. Naast vele ouders, waren ook Sema 
van stichting Jeugd en Gezin en Aicha, de wijkcoach van Sociom 
aanwezig. Eerst hebben we informatie gedeeld over de afgelopen 
periode en daarna alvast vooruitgekeken naar wat gaat komen. De 
ervaringen van de kinderen zijn positief, geven de ouders aan. Fijn 
om te horen! Daarna zijn we aan de slag gegaan met een werkvorm 
die kinderen ook ervaren hebben in de Regenboogkansclub: 
verbindend tekenspel. Fantastisch dat alle ouders meededen! Ouders 
mochten kiezen tussen een gezins-tekenspel alleen of een tekenspel 
voor twee.  
De tekeningen zijn te bewonderen bij de wand tegenover de 
speelzaal in de Regenboog.  
En wat zo mooi is: alle tekenspellen zijn heel geschikt om thuis met je kinderen te doen!   
 
En nu zijn we druk doende met de nieuwe ronde RegenboogKansclub die in ’t teken staat van theater, bouwen, 
spelen.   
 

 

RegenboogKansclub 
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Ouders van wie hun kinderen huiswerkbegeleiding of bijles krijgen na school, zijn welkom om mee te kijken op 

maandag 13 of dinsdag 14 februari van 14.00-15.00 uur. De kinderen hebben hiervoor een brief mee naar huis 

gekregen. 

Tijdens de meekijkdagen zal ook informatie worden gegeven over de ouder-kind-samenwerkingsopdrachten in de 

ouderkamer. (Jongere) broertjes en/of zusjes mogen mee naar school; zij worden opgevangen en vermaakt met 

spellen. 

Samenwerkingsopdrachten 

De eerste ouder-kind-samenwerkingsopdrachten voor groep 6 en 7 en voor de naschoolse (huiswerk)begeleiding 

worden vanaf 6 februari uitgereikt. Ouders die hierover meer informatie willen ontvangen zijn welkom op de 

informatiebijeenkomst op dinsdag 14 februari van 14.30-15.00 uur in de ouderkamer op school. Uw kind(eren) mag u 

meenemen; zij worden opgevangen en vermaakt met spellen. 

Hartelijke groet, 

Marsha Laijan , Sociaal werker | opbouwwerk 

Hoe help je je kind om te leren praten? 

 
 
Hoera! Je kind zegt z’n allereerste woordje. Wat een mijlpaal! Op eigen tempo leert je kind steeds meer woorden 
en zinnen te vormen. Als ouder kun je je kind helpen om te leren praten. Hoe je dat doet? Wij geven je tips. 
 

Alle kinderen leren praten door de contacten die ze hebben met anderen. Voor jou ligt daar dus een belangrijke taak. 
Hoe eerder je kind jou hoort, hoe sneller het zelf leert praten. En zo leert je kind zich later goed uitdrukken én beter 
lezen en schrijven. Praat dus uitgebreid over alles wat je ziet en doet, en stel vragen aan je kind. Zo leert je kind de 
wereld om zich heen kennen.  
 
Samen spelen en lezen 
Samen spelen is ook goed voor de taalontwikkeling van je kind. Met jou, maar ook met andere kinderen. Denk aan 
een rollenspel of taalspelletjes als ‘ik zie, ik zie wat jij niet ziet’. Wat nog meer belangrijk is? Voorlezen. Praat samen 
over het verhaal, zoek plaatjes en maak (dieren)geluiden. 
 
Een andere taal 
Spreek je thuis een andere taal dan Nederlands? Door de moedertaal goed te leren spreken, krijgt je kind al een goed 
gevoel voor taal. Handig, want dat is nodig voor het leren van andere talen. Wel is het belangrijk dat je kind nog 
genoeg met het Nederlands in aanraking komt. Bijvoorbeeld door contact te hebben met mensen en kinderen die 
Nederlands spreken. Of door Nederlandse liedjes te luisteren. 
 
Vragen staat vrij 
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 die op de 
balie bij de conciërge Michiel liggen en deze in de CJG brievenbus doen die daar ook staat.  
Sema neemt dan contact met u op, om een afspraak voor een gesprek op school wanneer het u schikt. 
 

CJG 

Meekijkdagen naschoolse (huiswerk) begeleiding 



Nieuwsbrief basisschool de Regenboog Cuijk, februari 2023    

 

 
                                                                                                              

Meer informatie 

De website 

www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen 

geeft een compleet overzicht van alle 

mogelijke hulp. Inwoners met vragen 

kunnen contact opnemen met de 

frontoffice van het Sociaal Domein op 

(0485) 85 44 44 of per mail 

inkomensondersteuning@landvancuijk.nl.  

 

 

 

 

 

Website gemeente geldzorgen 

GGD 

http://www.gemeentelandvancuijk.nl/geldzorgen
mailto:inkomensondersteuning@landvancuijk.nl
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