
 
 
 
 
 
 
 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Na een lange, warme zomervakantie is het dan zover… het nieuwe schooljaar gaat beginnen. 
Voor uw kind een nieuwe start, met vertrouwde en ook nieuwe teamleden in de school. 
We hebben een energieke startvergadering gehad, waarin het bruist van de ideeën om er een mooi schooljaar 
van te maken met elkaar. Alles staat klaar om uw kind aanstaande maandag te kunnen ontvangen. 
 
In de opening van de startvergadering met het team, hebben we stilgestaan bij de kernwaarden van onze 
school. Daarbij hebben we psalm 139 en 1 cor 13 hierbij betrokken, uit de Bijbel. Wie kent je beter dan God, 
kennen wij elkaar en kennen wij de kinderen die ons als school zijn toevertrouwd? Geloof, hoop en liefde doen 
er alle drie toe. Samen zijn deze drie sterk, juist als we het kind, dat ons is toevertrouwd om onderwijs te 

geven, willen  kennen. We luisterden naar het lied Trijntje Oosterhuis - Ken je mij, wie ben ik dan - Bing 
video en KIJK NAAR DE KINDEREN - YouTube. 
  
Nieuwe teamleden die wij in onze school verwelkomen zijn: juf Kimberly Lokker voor groep 4, juf Dineke 
Mastenbroek voor groep 7, Juf Anne Kousemaker voor groep 1/2 b, als leerkracht.  
Juf Lonneke Bevelander, juf Femke van Halum, juf Lindsay Hubregtse zijn drie nieuwe onderwijsassistenten. 
Meester Thomas Quist is Lio-stagiair en werkt dan in groep 6. Juf Rozan Boer gaat stage lopen in groep 3/4. 
Meester Joas van der Kooij gaat stage lopen in groep 5 En tenslotte ben ik zelf natuurlijk ook nieuw in de school 
werkzaam. 
 
Nieuw in de school komen ook negen Oekraïense kinderen van verschillende leeftijden. In elke kleutergroep komt 
een kind erbij, in groep 4 komen vier kinderen en in groep 6 komen er twee kinderen bij. De oudste zes kinderen 
zullen deels de taalklas volgen op de ochtenden bij stichting Octho en in de middagen in de groep erbij komen. 
De kleuters komen de gehele dag in de groep (uitgezonderd de woensdag, omdat de kleuters dan vrij zijn). Wij 
heten hen van harte welkom op onze school en hopen dat zij snel geïntegreerd zullen zijn. 
 
Tenslotte vraag ik uw aandacht voor de afspraken rondom het continue rooster. Deze staan nogmaals in deze 
nieuwsbrief. Leest u de afspraken goed door alstublieft. Ook wil ik u vragen om, in het kader van de 
verkeersveiligheid, bij het ophalen van uw kind(eren) niet op het fietspad te gaan staan. Dit is met name bij de 
locatie van het ophalen van de kleuters van belang. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tilly Terheijden- Schuld 
Directeur CNS De Regenboog Tholen 
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https://www.youtube.com/watch?v=siwV30Ci9bY
mailto:cnsderegenboog@vpcotholen.nl
http://www.cnsderegenboog.nl/


  
  

 
 
 
 

Continue rooster 
 
De schooltijden zijn dit jaar anders dan voorheen, omdat wij het continue rooster gaan toepassen. 

• De kinderen nemen zelf een lunch en drinken mee, voorzien van hun naam op de box en beker 

• De lunch box is het liefst gevuld met gezonde voeding. Energy dranken of koolzuurhoudende drank 
nemen de kinderen niet mee.  

• Van 12.15 – 12.30 uur eten de kinderen bij hun eigen leerkracht in de klas hun meegebrachte lunch. 

• Vanaf 12.30 – 13.00 uur spelen de kinderen buiten, onder toezicht van ouders. 

• De leerkrachten hebben van 12.30 – 13.00 uur pauze. 
Doordat we het continue rooster uit gaan voeren, veranderen de schooltijden enigszins. 
Maandag    8.30 14.30 uur 
Dinsdag       8.30 – 14.30 uur 
Woensdag  8.30 – 12.30 uur (de kleuters zijn die dag vrij) 
Donderdag 8.30 – 14.30 uur 
Vrijdag        8.30 – 14.30 uur 

 Inloop 
De school is open vanaf 8.20 uur. Ouders/verzorgers kunnen de kinderen naar de groep brengen.  
Wanneer de kinderen zelfstandig gaan, lopen wij in de school.  

• De fietsen, indien het kind op de fiets komt, zetten we op de plekken bij de beugel, op slot, neer.  

• We fietsen op de fietspad of de weg, maar niet op het plein.  

• Komen kinderen op de step, parkeren zij die op het plein bij de beugels en doen zij er een slot om. 

• Komen kinderen met skates, dan doen zij die buiten uit bij de ingang van de school en doen hun 
schoenen aan. Zij nemen dan de skates mee naar binnen en zetten die onder de kapstok. Gaan de 
kinderen nar huis doen zij de skates buiten aan. Dit vanwege bescherming van de vloer. 

 
We houden rekening met elkaar en denken met elkaar aan de veiligheid! 
Om 8.30 uur starten de lessen. In deze leeromgeving zijn dan alleen nog de kinderen en het personeel. 

 Privacyvoorkeuren 

Wij doen er alles aan om zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen. Omdat het prettig is 
dat er met ieders specifieke voorkeuren rekening gehouden wordt en dit ook wettelijk verplicht is.  

Wij vragen u via PARRO uw privacyvoorkeuren door te geven.  

Hoe werkt het? 
Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Aan het begin van het 
schooljaar kunt u als ouders via Parro uw voorkeuren doorgeven. 

Dit doet u via de volgende stappen: 

Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 
Tik op Privacyvoorkeuren. 
Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.  
 



  
  

 Schoolgids 
De schoolgids is nog niet helemaal in orde. De Medezeggenschapsraad moet het nog goedkeuren. De 
vertraging zit in het feit dat ik  deze week de schoolgids actueel aan het maken ben. Door het vertrek van de 
vorige directeur is er nog een kleine aanpassing noodzakelijk. Ik verwacht de schoolgids u snel toe te kunnen 
sturen. In de nieuwsbrief vindt u de actuele informatie die noodzakelijk is om de start op school te maken.  
 

 Medezeggenschapsraad  
 
Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een e-mail sturen naar dhr. Joost Wijnekus (voorzitter).  
De MR bestaat uit de volgende personen;  
 
Oudergeleding 
Dhr. Joost Wijnekus(voorzitter) j.wijnekus@hotmail.com 
Dhr. Jan-Willem Gouw 
Mevr. Corina Oudesluys 
 
Personeelsgeleding 
Mevr. Femke Boogaard-van Splunter 
Mevr. Diana Kalle  
Dhr. Hans van de Griend 
 

 Vakantierooster 2022-2023 
 
Vakantie/gebeurtenis      Van                                  Tot en met  
Herfstvakantie                     22 okt 2022                    30 okt 2022 
Dankdag                     16 nov 2022                                   
Kerstvakantie                     24 dec 2022                    08 jan 2023 
Voorjaarsvakantie       18 feb 2023                    26 feb 2023 
Goede Vrijdag en Pasen      7 apr 2023                    10 apr 2023 
Meivakantie                     24 apr 2023                    07 mei 2023  
Hemelvaart weekend       18 mei 2023                    21 mei 2023  
Pinksteren                     29 mei 2023                                    
Zomervakantie                     14 jul 2023                     27 aug 2023 
 
Bijzondere dagen; 
Op 6 april 2023 vieren we het Paasfeest op school. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
Op 21 april 2023 doen we mee aan de koningsspelen van de Brede School Tholen. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
Op 13 juli 2023 is er de Regenboog dag. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
 
Studiedagen; 
Worden nog ingepland. Vanwege de wissel van directie komt hier later duidelijkheid over. 
 

     Activiteiten (tot de kerstvakantie)  
 

19 september 19.00 – 20.30 uur; Informatieavond voor ouders. 
Doel; kennismaken met elkaar, ontmoeting tussen school- ouders en elkaar 
Ouders zijn door de corona periode minder in de school aanwezig geweest en we 
stellen het op prijs elkaar opnieuw te ontmoeten. De driehoek Ouders- School- 

mailto:j.wijnekus@hotmail.com


  
  

Kind is belangrijk en daarom hopen we op een grote opkomst. We sluiten 
informeel af met een drankje.  
Doel: korte introductie van de groep en ontmoeting van ouders en onderwijs 
Start op de tribune trap van de Brede school. 

 Voorbereiding informatieavond; een vraag aan u…. 
Wilt u in een mail of via Parro aan de groepsleerkracht aangeven wat voor u het 
belangrijkste is om te weten op de informatie avond? Immers, het is een avond in 
het belang van een goede samenwerking tussen u en de school. Waar wilt u echt 
graag over geïnformeerd worden? 
Op deze manier kunnen we goed aansluiten op uw behoefte. Dank u wel voor uw 
input. 

12 – 15 september Avondvierdaagse 

29 en 30 
september 

schoolfotograaf 

  

 De overige data zal ik u zo snel mogelijk doen toekomen. 

  
 
  

 Bezetting groepen voor het komende jaar  

Groep  ma di wo do Vr 

1/2 a Juf Jessica Juf Jessica Geen les Juf Jessica Juf Jessica 

1/2 b Juf Romina Juf Romina Geen les Juf Romina Juf Anne 

1/2 c Juf Diana Juf Diana Geen les Juf Diana Juf Diana 

3 Juf Jeanet Juf Jeanet Juf Jeanet Juf Jeanet Juf Jeanet 

3/4 Juf Colinda Juf Colinda Juf Marinda Juf Marinda Juf Marinda 

4 Juf Kimberly Juf Kimberly Juf Kimberly Juf Kimberly Juf Kimberly 

5 Juf Joëlle Juf Joëlle Juf Joëlle Juf Joëlle Juf Joëlle 

6 Juf Carola Juf Carola Juf Marjolein D Juf Carola Juf Carola 

7 Juf Dineke Juf Dineke Juf Dineke Jus Elise Juf Elise 

8 Meester Hans Meester Hans Meester Hans Meester Hans Meester Hans 

 

• De onderwijsassistenten worden over de verschillende groepen en ondersteuning ingezet. 

• In de ochtend zal juf Marjolein B of juf Femke B een deel van groep 8 les geven, zodat er meer aandacht 
voor de kinderen van groep 8 zal zijn. Meester Hans geeft dan het andere deel van groep 8 les. 

• Meester Thomas zal op donderdag en vrijdag ingezet worden in groep 6. 

• Juf Rozan zal stage lopen in groep 3/4. 

• Meester Joas zal stage lopen in groep 5. 

• De intern begeleiders zijn; 
*Juf Marjolein B, die op maandag, donderdag en vrijdag werkt. Zij begeleidt groep 1/2a, 3, 4, 6 en 8 
als IB-er. 
*Juf Femke B, die op dinsdag, donderdag en vrijdag werkt. Zij begeleidt groep 1/2b, 1/2c, 3/4, 5, 7 en 
ook 8 als IB-er. 

• Mijn baan als directeur is fulltime.  
 
 



  
  

 Schoolplein 
 
Hieronder ziet u de buitenspelregels van speeltuinvereniging Buutvrij. Omdat wij samenwerken met 
elkaar sluiten wij hier van harte bij aan.  
 
Speelregels speeltuin Buutvrij 
In speeltuin Buutvrij is er voor iedereen ruimte om te komen spelen! Dat kan alleen, maar ook samen met vriendjes 
en vriendinnetjes. Omdat iedereen graag plezier maakt in de speeltuin, hebben we een aantal speelregels. Lees je 
mee? 

1. De speeltuin is rookvrij. 

2. In de speeltuin zijn toezichthouders aanwezig. 

3. De toezichthouders mogen vragen of je lid bent van speeltuinvereniging Buutvrij. 

4. De aanwijzingen van de toezichthouders moeten altijd opgevolgd worden. 

5. Spelen is op eigen risico. 

6. Het bestuur van de speeltuinvereniging is niet aansprakelijk voor ongevallen, verlies of diefstal. 

7. Samen houden we de speeltuin schoon en netjes. 

8. Spelen is vooral gezellig. 

9. Houd rekening met elkaar. Schelden, schoppen en slaan doen we niet. 

10. Afval hoort in de afvalbak. 

11. Eigen muziek afspelen is niet toegestaan. 

12. Verboden voor honden. 

13. Soms mag je ook in de tuinen spelen. Dat mag op de plaatsen waar geen hekjes rond de tuinen staan. 

14. Met zand mag worden gespeeld, zand hou je op de plaats waar het ligt. 

15. De kabelbaan is het leukst als je er alleen op gaat, je mag er daarom niet met meer kinderen op. 

16. De berging is geen verstopplaats. Daarom is dat verboden terrein. 

De speeltuin is in de zomervakantie meerdere dagen open. Iedere week wordt er via Social Media gemeld welke 
dagen de speeltuin in de nieuwe week open gaat. Kom je binnenkort ook een kijkje nemen? De speeltuin is open op 
maandag 26 juli van 10:00 – 18:00 uur, woensdag 28 juli van 13:00 – 18:00 uur en zaterdag 31 juli van 10:00 – 18:00 
uur.  
Wil je lid worden? Dan help je mee ook het paviljoen te realiseren. Schrijf je in via www.speeltuinbuutvrij.nl. Heb je 
vragen, mail naar info@speeltuinbuutvrij.nl.  

 

 
 

Kennismaking 
 
Als nieuwe directeur van de school is het soms lastig om te weten wie er allemaal meedenkt in onze school. 
Naast het personeel zijn er ongetwijfeld veel ouders die een taak in de school hebben, iets regelen, vrijwillige 
ondersteuning bieden of iets dergelijks. Commissies zoals een Ouder activiteiten commissie of ouderraad, ik 
weet dat ze er zijn, maar ik weet nog niet precies wie er zaken voor onze school regelt. 
Ik vraag u daarom ongedwongen met mij kennis te maken. Zo leer ik het snelst u kennen en kunnen we soepel 
verder gaan met de school zoals u het gewend bent. Initiatief van uw kan stel ik zeer op prijs. 
 
Elke dag zal ik tijdens de inloop ergens voor de school zijn, wanneer ik geen afspraken extern heb.  
Ik zoek nog even uit wat de meest handige plek is om u en de kinderen te kunnen verwelkomen. 
Kortom; ik maak graag kennis met u! 
 

http://www.speeltuinbuutvrij.nl/
mailto:info@speeltuinbuutvrij.nl


  
  

 Verlof aanvragen 
 
Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) dient u een ingevuld verlofformulier in te vullen en dit af te 
geven (te mailen) naar de directeur. Verlofformulier 

 

https://cnsderegenboog.nl/verlof-aanvragen/

