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Vrijdag 11 november Nationaal schoolontbijt 

Donderdag 10 en dinsdag 22 november Schooltandarts 

Vrijdag 18 november Rapportfolio’s groep 8 mee naar huis 

Maandag 21 t/m vrijdag 25 november Week van de voorlopige adviesgesprekken groep 8 

Dinsdag 29 november 13.30u Leesfeest gr. 4, 5 en 6 

Maandag 5 december Sinterklaasviering – Leerlingen om 12.00 uur uit 

 
Een nieuwe maand, een nieuwe nieuwsbrief. Hopelijk heeft u een heerlijke herfstvakantie gehad.  
Het is alweer november, de dagen worden een klein beetje korter en de herfstblaadjes vallen van de bomen.  
In deze nieuwsbrief vindt u weer inspirerende PBS-informatie over de week van mediawijsheid en cyberpesten, het 
nationaal schoolontbijt en we kijken met elkaar terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek! 
 
Een positieve novembermaand toegewenst! 
 

 

Van 4 t/m 11 november 2022 vindt de Week van de 
Mediawijsheid plaats, met dit jaar als thema ‘Like en cancel’. 
Hét moment om extra aandacht te besteden aan het online 
gedrag en mediagebruik van leerlingen.  
Wij doen hier als school aan mee door een module van 
MediaMasters te volgen. MediaMasters is een spannende 
serious game over de kansen en gevaren van (digitale) media, 
speciaal voor groep 7 en 8.  
Door het spelen van de game bouwen leerlingen basiskennis op 
over mediawijsheid. Hoe ga je mediawijs om met WhatsApp, 

online pesten, cybercriminaliteit en gamen? Leerlingen gaan in de klas én thuis de mediawijze uitdagingen aan en 
bundelen hun krachten om MediaMissies te volbrengen. 
 

Nieuwsbrief 

de Regenboog 

nov. 2022 

Kalender en belangrijke data 

PBS 
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In de maand november krijgen we ook nog gastlessen in MediaWijsheid aangeboden door Biblioplus gegeven door 
Joris. In deze lessen worden met name onderwerpen als: Veilig internet, Gaming en Nepnieuws aangeboden. 
Erg leerzaam en belangrijk deze tijd. 
 
Mediawijsheid: Les Veilig Internet 
ma 17 okt 9:00 – 10:00 groep 5/6 
ma 14 nov 9:15 – 10:15 Groep 7/8  
ma 14 nov 10:45 – 11:45 Leo B 
 
Mediawijsheid: Les Gaming 
Gegeven door: Joris van Biblioplus 
di 22 nov 9:15 – 10:15 Groep 7-8 
di 22 nov 10:45 – 11:45 Leo B 
Mediawijsheid: Les Nepnieuws 
Gegeven door: Joris van Biblioplus 
di 29 nov 9:15 – 10:15 Groep 7-8 
di 29 nov 10:45 – 11:45 Leo B   
 
Aan de hand van PBS (Positive Behavior Support) zijn er bij ons op school ook regels opgesteld rondom het gebruik 
van sociale media en Chromebooks. Deze hebben te maken met veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. 
 
De regels op school voor het gebruik van sociale media en de Chromebooks: 
 
Telefoons liggen onder schooltijd in het bureau van de leerkracht of blijven thuis. 
Op je Chromebook ben je aan het doen wat je moet doen. 
Als je iets te zeggen hebt tegen iemand, gebeurt dit persoonlijk. 
Meld het bij de leerkracht als je signalen van (cyber)pesten opvangt. 
Als u als ouders thuis iets opmerkt, kunt u dit communiceren richting de leerkracht en/of directeur. Hierover zal dan 
een gesprek plaatsvinden in de klas en met de betrokken partijen. 
 
Tips bij cyberpesten: 
NEGEREN, BLOKKEREN, RAPPORTEREN. 
Reageer niet op een nummer dat niet wordt herkend. 
Chat alleen als men de ander kan blokkeren. 
Bewaar de berichten, zodat deze als bewijs kunnen worden aangeboden. 
Doe aangifte bij de politie of meld het incident via www.meldknop.nl  
Zorg dat u als ouder inzicht heeft in het gedrag van uw kind op Social Media. 
Kijk altijd waar uw kind mee bezig is. Kijk voor meer tips op: Laat ict werken voor het onderwijs (kennisnet.nl) en 
www.veiliginternetten.nl  
 
 

 

 

 

http://www.meldknop.nl/
https://www.kennisnet.nl/
http://www.veiliginternetten.nl/
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Van 7 tot en met 11 november is het de ontbijt-week. 
Gedurende deze week leren de kinderen over het 
belang van een gezond ontbijt en hoe een gezond 
ontbijt eruit kan zien.  
Als afsluiting van deze week ontbijten we op vrijdag 
11 november samen in de klas. 
Dit jaar krijgen we bezoek van de burgemeester 
tijdens het ontbijt. Hij zal een aantal klassen bezoeken 
en mee ontbijten in de klas. 
Op vrijdag 11 november mag uw kind dus naar school 
komen zonder thuis te ontbijten. De school zorgt voor 

een gezond en lekker ontbijtje. We vragen de kinderen wel om zelf een bord, beker, bakje en bestek mee te nemen 
naar het ontbijt. Graag voorzien van naam. 
En daarnaast verzorgt de Ouderraad, in samenwerking met de ouderkamerwerkgroep, een gezonde traktatie voor de 
kinderen in de ochtendpauze. Dit n.a.v. het thema ‘gezonde voeding en traktaties, hoe doe je dat’ waarvan de 
bijeenkomst op maandag 7 november plaatsvindt in de ouderkamer. Een fruithapje voor de kinderen is die dag ook 
niet nodig. 
Ook dit jaar maken we van gezond ontbijten weer een feestje! 
 
 
 

 

 
Op 3 oktober heeft het jaarlijkse schoolbezoek door het College van Bestuur plaatsgevonden. 
Het College van Bestuur heeft die dag onze groepen bezocht, meegekeken met de lessen en is 
in gesprek gegaan met de directeur, intern begeleider, leerlingenraad en ouders.  
Na afloop heeft het College van Bestuur met het team de uitkomsten van dit schoolbezoek 
nabesproken.  
Het College van Bestuur ziet dat de school een heel mooie ontwikkeling heeft doorgemaakt. Onze school is op veel 
standaarden (van de onderwijsinspectie) goed. Dus we mogen met z’n allen trots zijn op dit resultaat. 
 
 
 

Wij hebben ons eerste thema van dit schooljaar weer 
gehad. De bijeenkomst had als onderwerp ‘Financiële 
regelingen’ en kende een mooie opkomst. 
De penningmeester van de OR heeft het e.e.a. verteld 
over de ouderbijdrage; de Regenboogkansclub heeft de 

Kansclub kunnen introduceren en er is wat informatie gedeeld over 
Stichting leergeld en de kinderbijslag.  
Heb je over bovenstaande items nog vragen? Stel ze dan gerust aan Aicha van Eijbergen. Zij is sociaal 

werker/wijkcoach/ouderconsulente. 

Tijdens de ouderkamerinloop kun je ook altijd met vragen terecht bij Aicha, maar ook voor een lekker kopje 
koffie/thee.  
 
Het volgende thema, 7-11 gaat over gezonde voeding en traktaties. De flyer staat op de volgende pagina van de 
nieuwsbrief. Inschrijven kan via het inschrijfformulier in de ouderkamer. Zien we je dan!?  
 
Op maandag 14 november is er om 08.40 uur in de ouderkamer een bijeenkomst over Bouw! voor de ouders van 
groep 2 en 3. Juf Janne geeft dan uitleg over het programma aan de ouders, zodat u er thuis mee aan de slag kan. 
 
Met vriendelijke groeten, de ouderkamerwerkgroep 
 

Schoolbezoek Optimus 

Het Nationaal Schoolontbijt 

Ouderkamer 
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Het IXperium is onlangs bij ons in de groepen 1-2, 3 en 5-6 geweest.  
We hebben kennisgemaakt met allerlei digitale middelen. Zo mochten we bijvoorbeeld 
figuren namaken met behulp van de IPad, muziek maken op de IPad en werken met de 
Beebot (een robot-bij). Ook hebben we foto’s gemaakt voor een groen scherm. 
Uiteindelijk zorgde de IPad ervoor dat het net leek alsof we in het bos waren. Dat was 
gaaf!  
We kwamen tot de conclusie dat de IPads een beetje kunnen toveren. Het was een 

super leuke, leerzame en interessante ochtend!💻  
 
Hulpouders, dankjewel! 
 

 

 

 

 
Op vrijdag 18 november krijgen de kinderen van groep 8 hun laatste rapportfolio mee naar huis.  
Groep 8 krijgt ieder jaar al eerder het rapportfolio dan de andere groepen. Dit heeft te maken met het adviestraject 
voor het voortgezet onderwijs. 
 
In de week van 21 t/m 25 november zijn hier vervolgens de voorlopige adviesgesprekken over. Deze gesprekken gaan 
over de huidige situatie in de klas, de uitslag van de ADIT (Adaptieve Intelligentietest) en hierna het voorlopige advies 
voor het voortgezet onderwijs. Hier worden zowel ouders als de kinderen zelf verwacht. U krijgt hiervoor nog een 
uitnodiging via Parro. 

 

 

 
Donderdag 13 oktober kwam Lars van Tuijl 
een magische goochelshow geven voor  
groep 1 t/m 6.  
De kinderen zaten op het puntje van hun 
stoel om te kijken en genieten van de 
magische dingen die voor hun eigen ogen 
gebeurden. Lars had een boek over dieren, 
maar er stonden geen letters in. Met een 
goede spreuk en een beetje hulp van de 
kinderen werd uiteindelijk de goede tekst in 
het boek gegoocheld.  
 

Ook de leerkrachten moesten eraan geloven door een wedstrijdje met de kinderen aan te gaan in het raden van 
dierengeluiden. Uiteindelijk kwam er een wel heel zeldzaam dier uit de zeecontainer. Zo werd er ingegaan op een 
heel serieus onderwerp; namelijk het uitsterven van sommige dieren. In de bovenbouw herkenden de kinderen dit al 
uit het thema van Blink! waar zij al een aantal weken aan werken.  
Een paar kinderen mochten Lars helpen met een truc. Zo zweefde er, met hulp van Muhammed uit groep 4, zelfs een 
tafeltje. De kinderen waren achteraf nog lang niet uitgesproken over hoe dit kon gebeuren.  
 
In de groepen 7-8 en Leonardo B kwam er een echte schrijfster in de klas, Simone de Jong, die een les kwam geven 

over creatief schrijven. De leerlingen moesten hun fantasie gebruiken en alles zo gedetailleerd mogelijk omschrijven. 

Erg leuk! We kijken terug op een zeer geslaagde Kinderboekenweek. 

 

Terugblik Kinderboekenweek 

Ixperium 

Rapportfolio en voorlopig adviesgesprek groep 8  



Nieuwsbrief basisschool de Regenboog Cuijk, november 2022    

 

 

In september zijn er zo’n 20 kinderen uit groep 4, 5 en 6 
gestart met het project Samen Beter Lezen. Tijdens dit project 
wordt wekelijks minimaal 4 keer 15 minuten door een 
ouder/verzorger met een kind gelezen, om zo het leesniveau 
te verbeteren. Wekelijks kwam juf Rosa, een medewerker van 
Biblioplus, op school om met de kinderen over de gelezen 

boeken te praten. De afgelopen weken is er goed geoefend 
tijdens het project Samen Beter Lezen.  
 

Op 29 november zetten we alle deelnemers in het zonnetje met een leesfeest(je). Alle deelnemers krijgen 
een officieel certificaat van deelname. We maken er voor deze kanjers een gezellige middag van! Alle 
ouders van de kinderen die meegedaan hebben zijn ook van harte welkom om half 2 in de aula van de 
Regenboog. 
 
We hopen natuurlijk dat iedereen het Samen Beter Lezen zó leuk vond, dat er ook na het project zo veel mogelijk 

gelezen wordt. Wij zijn in elk geval trots op al deze boekenwormen. 

 

Na de herfstvakantie gaat de Regenboogkansclub weer door! Er komt een gevarieerd programma-aanbod waarbij we 
gaan spelen en bewegen. Zou het lukken om een piramide te bouwen van mensen? Of zou het lukken om een 
Regenboog-racebaan te tekenen met z’n allen? 
 
Het programma voor groep 1 t/m 3 vindt elke twee weken plaats op donderdagmiddag van 14.00u tot 15.15u.  
Data en tijden: 

 10 november 2022 / 14.00u tot 15.15u 

 24 november 2022 / 14.00u tot 15.15u 

 8 december 2022 / 14.00u tot 15.15u 
 
Het programma voor groep 4 t/m 8 vindt elke twee weken plaats op donderdagmiddag van 14.00u tot 15.45u.  
Data en tijden: 

 3 november 2022 / 14.00u tot 15.45u 

 17 november 2022 / 14.00u tot 15.45u 

 1 december 2022 / 14.00u tot 15.45u 

 15 december 2022 / 14.00u tot 15.45u 
 
Elke keer beginnen we met een glaasje drinken en kunnen kinderen hun eigen versnapering opeten. Daarna gaan we 
samen aan de slag!  
 
Op donderdag 22 december van 17.00u tot 19.00u worden de creaties van de Regenboogkansclub gepresenteerd 
tijdens de kerstactiviteit! 
 
 

 

Op 10 , 22 november en eventueel 8 december worden de leerlingen 

die zich hebben ingeschreven bij de schooltandarts uit de klas gehaald 

voor hun halfjaarlijkse controle. Mochten er bijzonderheden worden 

aangetroffen tijdens de controle, dan wordt u hiervan door de tandarts 

op de hoogte gebracht.  

  

Schooltandarts 

Leesfeest groep 4, 5, 6, 7 

RegenboogKansclub: Bewegen en Creativiteit 
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Het duurt nog een tijdje, maar voor we het weten is het zover.  
Op 12 november komt Sinterklaas weer aan in Nederland! 
Het Sinterklaasjournaal start zelfs maandag 7 november al, dus laat de voorpret maar beginnen!  
Op maandag 5 december vieren wij samen met Sinterklaas zijn verjaardag op school. Er is die dag 
school tot 12.00 uur.  
 
 

 

Als Kentalis ondersteunen we de leerlingen met een Spraak- en Taal-Ontwikkelings-
Stoornis(TOS) en kinderen met een auditieve beperking. 
Op het taalplein van de Regenboog krijgen de leerlingen extra ondersteuning, gericht op spraak, 
taal en de communicatie. Dit geven we vorm in kleine groepjes. 

 
Een aantal van de leerlingen die wij ondersteunen, groeit op in een meertalige omgeving. 
Is er bij u thuis ook sprake van meertaligheid? Dan kan onderstaande informatie een waardevolle toevoeging zijn.   
De diverse sites die genoemd worden in de flyer, zijn zeker het bekijken waard. 
 
Vindt uw kind het leuk om voorgelezen te worden in zijn moedertaal? Kijk dan eens op de site 
https://prentenboekeninalletalen.nl/boeken/ Daar worden vier prentenboeken voorgelezen in 35 verschillende 
talen. De collectie wordt langzaam uitgebreid, zodat er zoveel mogelijk kinderen kunnen genieten van verhalen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kentalis 

Sinterklaas op de Regenboog 

https://prentenboekeninalletalen.nl/boeken/
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Webinar voor ouders: Like en cancel! 

 
Is jouw kind ook zo bezig met TikTok of andere sociale media? En maak jij je 
daar weleens zorgen over?  
 
Hoewel kinderen uit de basisschool officieel nog niet op social media actief 
mogen zijn, laat de realiteit anders zien. Hoe bewust denkt jouw kind na over 
het effect en gebruik van social media? 
Voor ouders en verzorgers van kinderen in de bovenbouw van de basisschool organiseert de Bibliotheek op 
dinsdag 8 november van 20.00 tot 21.00 uur een webinar over het social mediagebruik van kinderen van 9 tot 
12 jaar. 
 
Meld je aan en leer onder leiding van Denise Bontje (van Mediasmarties) hoe je met je kind kunt praten over 
zijn of haar gedrag online. Denise geeft praktische tips over het mediagebruik van kinderen én laat zien hoe je 
media kunt inzetten om samen het gesprek te voeren.  
 
Aanmelden kan via onderstaande link.  

 

 

Gratis webinar voor ouders  

 

 

Mediasmarties geeft tips voor thuis (9 t/m 12 jaar) 
 
Lezen, kijken, luisteren, spelen en doen tijdens de Week van de mediawijsheid (en 
daarna). Mediasmarties is een platform dat ouders mediatips geeft om samen met 
hun kind veilig te ontdekken.   

 

Bekijk de tips voor thuis  

 

 

Bibliotheek 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbiblioplus.op-shop.nl%2F8375%2Fweek-van-de-mediawijsheid-webinar-like-en-cancel%2F08-11-2022&data=05%7C01%7Ca.selten%40Optimusonderwijs.nl%7C2ea4741d13af4fea431a08daac3bf6cb%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638011670805459856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=wGL5hBJRrHdNaf6%2FXWwaa6hx2i7ecODY6Kr3RYCbU9Y%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediasmarties.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FMediatips-voor-thuis-Like-en-Cancel-9-12-jaar.pdf&data=05%7C01%7Ca.selten%40Optimusonderwijs.nl%7C2ea4741d13af4fea431a08daac3bf6cb%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638011670805459856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1YtfnW5uyxUWSW%2FkMd8cDRWOowr%2F97dTy%2Bx1EC0Eabs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mediasmarties.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FMediatips-voor-thuis-Like-en-Cancel-9-12-jaar.pdf&data=05%7C01%7Ca.selten%40Optimusonderwijs.nl%7C2ea4741d13af4fea431a08daac3bf6cb%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638011670805459856%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1YtfnW5uyxUWSW%2FkMd8cDRWOowr%2F97dTy%2Bx1EC0Eabs%3D&reserved=0
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Boekentips! 
De serie 'Lees je digiwijs' voor kinderen vanaf 10 jaar.  
Mijn gamende kind voor ouders (Online Bibliotheek).   
  

 

 

 
Hoe bereid je jouw kind voor op de komst van een baby? 
 

Wauw! Er is weer een kleintje op komst. Deze baby verandert niet alleen het 
leven van jou en je partner, maar ook dat van jullie kind. Hij of zij krijgt er een broertje of zusje bij. Een mooie en 
tegelijkertijd ingrijpende gebeurtenis waaraan kinderen vaak even moeten wennen. Hoe je dit nieuws deelt? Wij 
helpen je op weg. 
 
Een broertje of zusje erbij. Wat betekent dat voor mij? En moet ik dan mijn slaapkamer delen? Vragen die jouw kind 
misschien stelt. Hij of zij kan met de komst van een nieuwe baby verschillende emoties ervaren: van blijdschap tot 
onzekerheid. Emoties die je kind niet altijd kan plaatsen en uiten. Deel het babynieuws daarom al vroeg. Zo geef je 
jouw kind de tijd om het nieuws een plekje te geven. 
 
Vertellen en begrenzen 
Wat je dan precies vertelt? Dat is afhankelijk van leeftijd en karakter. Je merkt snel genoeg wat je kind begrijpt en wil 
weten. Je mag hierin ook best grenzen aangeven. Vraagt je peuter bijvoorbeeld hoe de baby in jouw buik terecht is 
gekomen? Dan hoef je niet meteen over te gaan op seksuele voorlichting. 
 
Samen beleven 
Help jouw kind een trotse broer of zus te worden door het bij de zwangerschap te betrekken. Leg zijn of haar handje 
op jouw buik als de baby schopt. Shop samen babykleding. Of zing samen een liedje voor de baby. Daarnaast zijn er 
leuke boeken over dit thema. Bijvoorbeeld Kleine pluis van Nijntje en Grote zus van Willemijn de Weerd. 
 
Vragen staat vrij 
Heb je vragen over babynieuws? Of andere vragen over opgroeien? Stel ze aan het CJG via telefoon of e-mail. 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcatalogus.biblioplus.nl%2F%3Fq%3Dlees%2Bje%2Bdigiwijs&data=05%7C01%7Ca.selten%40Optimusonderwijs.nl%7C2ea4741d13af4fea431a08daac3bf6cb%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638011670805772341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8wM5Nt08MZU9BTsszQcgFelSur4R%2F0vdoGFX4vwPXbw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.onlinebibliotheek.nl%2Fcatalogus%2F42292122X%2Fmijn-gamende-kind-deirdre-enthoven--koen-schobbers&data=05%7C01%7Ca.selten%40Optimusonderwijs.nl%7C2ea4741d13af4fea431a08daac3bf6cb%7C1d5a2692d432451fa2f31cfa0e52cac0%7C0%7C0%7C638011670805772341%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ti6mhDlk%2BOxf2MylxZ4cW4s8QskekXWJjYa%2F8ZoddR4%3D&reserved=0
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Vormsel en Eerste Communie 
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Cuijk, oktober 2022 

Betreft: aankondiging intocht Sint Nicolaas 

Geachte ouder(s) / verzorger(s), 

Op zondag 13 november 2022 is het weer zover. Nadat Sint Nicolaas een dag eerder in Hellevoetsluis voet aan wal 

heeft gezet, zal hij met zijn Pieten naar Cuijk komen. Om 14.00 uur zal de Pakjesboot afmeren bij De Loswal in Cuijk.  

Alle kinderen worden uitgenodigd om vanaf 13.30 uur naar De Loswal te komen. Er zal, tot Sint Nicolaas gearriveerd 
is, een leuk programma zijn. 
 
De burgemeester van de gemeente Land van Cuijk, de heer Hillenaar, zal bij aankomst Sint Nicolaas welkom heten. 

Hierna gaat het hele gezelschap naar de schouwburg in de Grotestraat in Cuijk  

In  de schouwburg is er voor de kinderen de mogelijkheid om Sint Nicolaas een handje te geven. Tijdens het wachten 

worden de kinderen vermaakt door maar liefst 35 Pieten. 

Alvast bedankt. 

Namens de commissie 

Intocht Sint Nicolaas Cuijk 

Marco van Teeffelen 

 

 
 

 

Aankondiging intocht Sint Nicolaas Cuijk 

Oproep 


