Nieuwsbrief september 2018
Een frisse start
De vakantie zit er weer op en schooljaar
2018-2019 is van start gegaan. Wij hebben
er als team in ieder geval veel zin in.
Vrijdag 31 augustus zijn we gestart met
een Sing-In. Samen met de kinderen, de
ouders en het team van
CNS De Regenboog konden we het
schooljaar weer op deze mooie en unieke
wijze starten.

Hoofdluiscontrole
Woensdag 29 augustus is er een
hoofdluiscontrole geweest op school. Wij
zijn blij dat er ook dit keer geen luizen zijn
aangetroffen. Ook danken we via deze weg
de moeders die ons weer geholpen hebben
bij de controle.

Oproep verkeersbrigadiers.
Wij zijn op zoek naar ouders die willen
brigadieren. Aan het einde van vorig jaar
hebben we het u al eerder gevraagd. Helaas
hebben we hier geen enkele reactie op
gehad. Wij vinden het wel belangrijk dat er
verkeersbrigadiers bij de weg staan.

Fruitdagen
Als school willen wij ook dit schooljaar
graag bijdragen aan gezond eetgedrag bij
kinderen. Om deze reden hebben we drie
keer per week, dinsdag, woensdag en
donderdag, een fruitdag. Wilt u erop letten
dat uw kind op deze dagen fruit
meeneemt?
AVG Wetgeving
Ook onze school heeft te maken met de
nieuwe AVG wetgeving (privacywet).
De wet stelt scherpe eisen aan organisaties
die persoonsgegevens verwerken. Om deze
reden zullen er ook op school een aantal
dingen wijzigen. Binnenkort zullen wij ook
uw toestemming vragen voor gebruik van
media. Wij vinden het belangrijk dat
informatie goed beschermd wordt en dat
we veilig en verantwoord met
persoonsgegevens omgaan.
Kinderkoor Jong Oldebroek
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en vind je
zingen ook erg leuk? Kom dan op
Interkerkelijk kinderkoor Jong Oldebroek.
Wij kunnen namelijk nog wel wat nieuwe
zangers en zangeressen gebruiken!
We oefenen iedere maandag van 15.35 uur
tot 16.20 uur (m.u.v. de schoolvakanties)
achter de Hervormde Kerk in het Open
Huis. Je kunt gelijk uit school komen en
dan krijg je eerst een koekje en drinken en
daarna gaan we zingen. Eline Wubs is onze
dirigent. We vinden het leuk als je een keer
komt luisteren of meezingen!
Onze eerste koorrepetitie na de
zomervakantie was op maandag 27
augustus 2018. Wil je nog meer
informatie? Kijk dan op onze website
www.jongoldebroek.nl

Cool2BFit
Voor ouders en kinderen die fit willen
worden op een coole manier is er
Cool2Bfit. Op: https://www.cool2bfit.nl/
kunt u meer informatie vinden.

Sportactiviteiten
Dit schooljaar gaan we ons ook weer van
de sportieve kant laten zien.
Als eerste is er van 15 t/m 29 september de
nationale sportweek. Deze week zullen er
veel leuke activiteiten zijn. Onder andere
de dagelijkse sportquiz. Op woensdag 17
september mogen alle kinderen in
sportkleding naar school! Daarnaast staan
er ook weer veel sporttoernooien op het
programma. De sporttoernooien worden
gehouden door de verschillende
sportverenigingen in samenwerking met
Goed Bezig. Bij de sporten in teamverband
hebben we uw hulp nodig als begeleider
van een team. Als bijlage sturen we u de
jaarkalender mee.

Gymlessen
Vanaf dit schooljaar krijgen de leerlingen
van groep 3 t/m 8 gym in de Talter omdat
de gymzaal aan de Van Sytzamalaan niet
meer in gebruik is voor gymlessen. We
hebben er i.v.m. de reistijd naar de Talter
voor gekozen om in blokuren te gaan
gymmen. Dat betekent dat de twee
gymlessen in 1 blokuur achter elkaar
gegeven worden.
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Jeugdfonds Sport & Cultuur
CNS ‘De Regenboog’ en de gemeente
Oldebroek vinden het belangrijk dat alle
kinderen de mogelijkheid hebben om te
sporten. In bepaalde situaties kan het zo
zijn dat het financieel niet mogelijk is. Hier
kan dan gebruik worden gemaakt van het
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Kinderen
kunnen dan toch deelnemen aan een sport.
Wilt u hier gebruik van maken? Dan kunt u
contact opnemen met Laurens Kanis.

Muzieklessen op school
Als school hebben we muziek hoog in het
vaandel staan. We hebben besproken hoe
we de kwaliteit hoog kunnen houden en
gekozen voor een andere opzet van de
muzieklessen. We menen door deze opzet
een breder en veelzijdiger lesaanbod te
bieden van de muzieklessen.
We gaan het schooljaar in vijf blokken
verdelen van vakantie tot vakantie. In blok
1 en 5 verzorgt de leerkracht zelf de
muzieklessen. In de andere drie blokken
zullen elk apart; zang, instrumenten en
cultuur/ muziekstijlen aan bod komen. De
muzieklessen zullen, naast de eigen
leerkrachten, gegeven worden door
Anneke van Dijk en Concordia.
Daarnaast zijn we aan het nadenken over
de manier waarop we u als ouders kunnen
betrekken. Mogelijk zullen er momenten
zijn waarop u lessen kunt bijwonen of laten
we op een andere manier zien wat we leren
tijdens de muzieklessen.

PR-nieuws
De hal van de school en het schoolplein
hebben een opknapbeurt nodig.
In april/mei willen we een fancy-fair
organiseren om geld in te zamelen. Het hoe
en wat hoort u tegen die tijd.
Met het opknappen van de hal willen we
binnenkort al starten.
Bent of kent u iemand met gevoel voor
styling?
Bent of kent u een schilder?
Bent of kent u een vinyl/tapijt legger?
Bent of kent u een handige klusser?

Graag doorgeven aan Regina Ruitenberg,
reginaruitenberg@regenboog-oldebroek.nl

Oproep fotograaf
We zijn op zoek naar iemand die foto’s wil
maken tijdens schoolactiviteiten zodat we
de foto’s op de website kunnen plaatsen.
Vindt u het leuk om foto’s te maken stuur
dan even een mailtje naar:
directie@regenboog-oldebroek.nl

Drie goede doelen
Dit jaar gaan we sparen voor drie doelen.
Stichting De Hoop
De Hoop is een christelijke ggz-instelling
die hulp biedt aan mensen, ongeacht hun
achtergrond, wanneer zij te maken hebben
met psychische problemen en verslaving.
Het project dat wij gaan steunen is een
inloophuis in Dordrecht.
Hier kunnen verslaafden en dak- en of
thuislozen terecht voor een bak koffie, een
warme maaltijd, een goed gesprekje en
voor het regelen van praktische zaken.
Stichting Gave
Gave traint en ondersteunt vrijwilligers om
contacten op te bouwen met asielzoekers
en hen Gods liefde te laten zien.
Het project dat wij hierbij gaan steunen is
een jongerenkamp.
Dat is omdat die jongeren vaak in
asielzoekers centrum wonen waar weinig
tijd is om zich te ontspannen.
Op deze kampen is er tijd om zich een
week lang met Nederlandse jongeren op te
trekken en zo beter contacten te maken.
Tot heil des volks
Dit is een landelijke organisatie met het
zwaartepunt in Amsterdam.
Zij werken voor vier doelgroepen:
prostituées, verslaafden, dak- en thuislozen
en kinderen in armoede.
Belangrijke data
07 sept
11 sept
12 sept
13 sept
20 sept

Gebedskring
Contactmoment uw kind centraal
Schapenmarkt, leerlingen vrij
Studiedag, leerlingen vrij
Inloop jeugdverpleegkundige 8.30-9.30

