
 
 
 
 
 
                                                                                                

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
De weken zijn omgevlogen. We zijn al weer aangekomen bij de Kerst en de Kerst vakantie. 
Kerst, een feest waarin we stilstaan  bij de geboorte van Jezus. Een feest waar we op zoek gaan naar 
de diepere waarden van het geloof. De belofte die in de profeten werd aangekondigd, die 
werkelijkheid werd. De zoektocht naar de reden van de komst van Jezus, zoon van God. De relatie 
met Pasen en Pinksteren. De jonge kinderen vertellen we de gebeurtenis, het kerstverhaal. Met de 
oudere kinderen hebben we gesprekken na de verhalen over het hoe en het waarom. Misschien dat u 
thuis die gesprekken ook heeft? 
 
Dit jaar houden we de herdertjestocht. De zoektocht van de herders naar het Kind dat geboren is. De 
herders, die de aankondiging via de Engelen kregen te horen en daardoor op pad gingen.  
Loopt u ook mee aanstaande donderdag? Gaat u mee op zoek? 
 
Wanneer het droog blijft zullen we door Tholen wandelen, maar wanneer regen de voorspelling is, 
zullen we een aangepaste herderstocht in onze school houden. U krijgt hier nog bericht over, ten 
laatste donderdag om 3 uur. Als we in de school zijn, vragen we alleen ouders te komen. Wanneer we 
buiten kunnen wandelen is iedereen welkom. Wij hopen op uw begrip hiervoor. 
 
Concordia is er muzikaal bij en natuurlijk zingen we donderdag allemaal het prachtige lied…. 
 
Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst! 
Refr. Een kind is ons geboren! Een zoon is ons gegeven, En zijn heerschappij duurt voor eeuwig.. 
         Vrolijk Kerstfeest iedereen! 
Vrede voor de wereld, heeft Hij gebracht, Vrijheid voor de volken, Licht in de nacht! 
Refr. ………. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tilly Terheijden- Schuld 
Directeur CNS De Regenboog Tholen 
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Personeel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Juf Romina gaat met de kerstvakantie met zwangerschapsverlof. We wensen haar een goede 

voorbereidingstijd toe op haar kindje en hopen in februari blij nieuws te kunnen vertellen! 

• Het heeft even geduurd, maar we hebben een erg goede vervanging voor juf Romina gevonden. Juf 
Helma komt op maandag en dinsdag de kleuters van groep 1/ 2 b lesgeven. Juf Anne blijft op de vrijdag 
lesgeven aan deze groep en op donderdag komen deze juffen om en om. Zoals altijd blijft juf Femke de 
leerkrachten ondersteunen of verzorgt zij ook lessen.  

• Juf Helma is een zeer ervaren kleuterjuf, met een  rijke visie op kleuteronderwijs. Zij zal zich in januari  
zelf aan u voorstellen. 

• Juf Colinda zal nog een week werken in januari voordat haar zwangerschapsverlof ingaat. We zijn druk 
bezig ook voor haar goede vervanging te vinden. U hoort ervan als het rond is. 

• Juf Jeanet heeft een baan geaccepteerd in Scharendijke, een paar kilometer van haar woonadres 
vandaan. Wij feliciteren haar met haar nieuwe werk, maar zullen haar natuurlijk ook heel erg gaan 
missen. We begrijpen de keuze voor de verandering van werkkring. De kinderen in Scharendijke boffen 
maar! Gelukkig blijft de juf nog bij ons tot de voorjaarsvakantie. We wensen haar veel succes! 

• We hebben nog even tijd om een vervanging voor groep 3 te regelen. Wilt u ons helpen met werven, 
door de bijgevoegde advertentie te delen in uw social media en in uw netwerk? Natuurlijk is een 
parttimer ook welkom om te solliciteren! 

Passend 
Onderwijs 

Samenwerkingsverband Kind op 1 organiseert passend onderwijs voor basisscholen in de 

Oosterschelderegio en op Walcheren 
 
 
 
Ondersteuningsplanraad (OPR) van Kind op 1  
 
Onze rol is meedenken, namens alle ouders en personeel, over passend onderwijs in deze regio. Het 
samenwerkingsverband biedt ondersteuning op de basisscholen daar waar nodig en verwijst door naar het 
speciaal onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van kind op 1. https://swvkindop1.nl Wil je weten 
wat passend onderwijs is? Bekijk deze link 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2022/04/25/wat-is-passend-onderwijs-
informatie voor-ouders---basisonderwijs  
De ondersteuningsplanraad (OPR) is het algemene medezeggenschapsorgaan van Kind op 1. Elk 
samenwerkingsverband heeft zo’n OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden (van de scholen) en mag 
meebeslissen over het beleid van Kind op 1. In onze OPR werken we met 12 gekozen leden: 6 ouders/verzorgers 
en 6 personeelsleden. 
 
Voor verdere info, zie bijlage. 
 

                       
  
 
 
 



  
  

KERSTKAART 
VAN ONS 
ADOPTIEKIND 
PAVEL 

 
Nieuws vanuit 
de Bibliotheek 

Nieuwsbrief december 2022 – Lekker voorlezen! 

Beste ouders, 

Het is alweer december, de laatste maand van 2022. En als je buiten loopt, voel je de kou en zie je dat de 

donkere dagen voor kerst zijn ingegaan. Wat is er dan lekkerder om binnen te schuilen met een fijn boek? 

Kortom; dit is de perfecte maand om lekker voor te lezen aan je kind.  

Wist je dat voorlezen ook heel belangrijk is als je kind zelf al kan lezen? Boeken die kinderen zelf lezen zijn vaak 

van een ander niveau dan dat je als ouder zou voorlezen. En door voor te lezen kun je gelijk samen praten en 

fantaseren over het verhaal en hoe het verder zal gaan. Voorlezen is heel goed voor de taalontwikkeling en het 

uitbreiden van de woordenschat. Maar voorlezen prikkelt ook de fantasie van je kind en verbreed de horizon. 

Met boeken en verhalen kan alles en kom je overal. Maak van het voorlezen een fijn ritueel dat dagelijks terug 

komt, bijvoorbeeld net voor het slapen gaan. Nog even samen gezellig de dag afsluiten en daarna in je slaap 

verder dromen over het boek. Voorlezen wordt zo echt een feestje. 

Op www.jeugdbibliotheek.nl vind je de leukste actuele boekentips. Er is nu zelfs een speciale pagina met 

kerstboekentips. Neem snel een kijkje, reserveer een fijn voorleesboek en dan wens ik iedereen veel 

voorleesplezier en alvast prettige feestdagen. 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/


  
  

Leesconsulent Meriam 

m.vaneekelen@bibliotheekoosterschelde.nl  

 

lees 
bevordering 

Op de volgende sites staan praktische tips; 
Leesbevordering: hoe je kinderen aan het lezen krijgt • Juf Maike 
LEESBEVORDERING BEGINT BIJ VOORLEZEN 
Baby’s, peuters en kleuters die door hun ouders worden voorgelezen hebben een voorsprong in hun 
taalontwikkeling. Peuters die elke dag 15 minuten worden voorgelezen, presenteren later op school beter in 
rekenen en taal. Maar ook voor de algehele cognitie, sociaal-emotionele, lichamelijke en creatieve ontwikkeling 
is voorlezen bevorderlijk. 
 

Specialisten  
In de school 

Wat doet een intern begeleider in de school? 

De rol van intern begeleider 

Er bestaat best wat verwarring over de rol van intern begeleider, kortweg ib’er. Sommige ouders denken dat 
de intern begeleider individuele leerlingen helpt die extra zorg nodig hebben. Maar dat is de rol van de 
remedial teacher. Dit neemt niet weg dat er best ib’ers zijn die ook een deel van de leerlingbegeleiding op zich 
nemen.  

Intern begeleiders hebben een coördinerende taak op de basisschool. Die taak richt zich op de zorgstructuur 
van de school. Ib’ers worden op sommige scholen dan ook wel zorgcoördinatoren genoemd. De zorgstructuur 
is de term die wordt gegeven aan het samenspel van routines en beleid, die ervoor moeten zorgen dat elke 
leerling in de school de zorg krijgt die nodig is. 

Zorgcyclus 

Ib’ers zorgen ervoor dat er een duidelijke cyclus is in de school. Binnen die cyclus kunnen de leerkrachten in 
hun groep observeren/signaleren, plannen maken en evalueren. De intern begeleider maakt hiervoor een 
planning en ziet erop toe dat de leerkrachten de planning naleven. Ze voert geplande en spontane gesprekken 
met de leerkrachten om samen de bevindingen in een groep door te spreken. De ib’er is zo een vraagbaak 
voor de leerkrachten en heeft ten opzichte van hen ook een coachende houding. 

Contact met ouders 

Vraagbaak 

mailto:m.vaneekelen@bibliotheekoosterschelde.nl
https://jufmaike.nl/leesbevordering-hoe-je-kinderen-aan-het-lezen-krijgt/
https://www.leesmonitor.nu/nl/voorlezen


  
  

De intern begeleider is niet alleen een vraagbaak voor leerkrachten maar ook voor ouders. In eerste instantie 
is de groepsleerkracht voor ouders het aanspreekpunt als het gaat om vragen over het onderwijs en de zorg 
voor hun kind. Als de ouders niet voldoende antwoord vinden bij de leerkracht, kunnen ze ook bij de intern 
begeleider terecht. De intern begeleider verwijst ouders eventueel door naar een instantie die hen verder kan 
helpen. Indien nodig kan de ib’er een bemiddelende rol vervullen tussen leerkrachten en ouders.  

Schakel tussen betrokkenen 

Soms stellen de leerkracht en de ib’er vast dat een leerling meer zorg nodig heeft dan binnen het basisaanbod 
van de school kan worden waargemaakt. In dat geval gaat de ib’er samen met de leerkracht en de ouders om 
tafel. Zo kunnen ze met elkaar bespreken welke zorgen worden gesignaleerd. Ook kan worden besproken 
welke route wenselijk is om zo goed mogelijk aan te sluiten met benodigde hulp. De ib’er is vervolgens de 
schakel tussen de school, de ouders en eventuele externe hulp. In het geval van zo’n samenwerking, wordt 
regelmatig een zogenaamd ‘groot overleg’ gevoerd, waarbij alle betrokkenen aansluiten. De ib’er neemt het 
initiatief tot zulk overleg en heeft de regie. 

Extra zorg inschakelen 

Omdat de ib’er een schakel is tussen de school en externe zorg, onderhoudt zij ook het netwerk met het 
samenwerkingsverband en externe zorginstanties zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk of de schoolarts. 
Kortgezegd is het samenwerkingsverband een overkoepelende organisatie waar basisscholen uit een bepaalde 
regio van Nederland onder vallen. Het samenwerkingsverband stelt financiële hulp en expertise beschikbaar 
waar de basisschool en haar schoolbestuur aan hun grens zitten. Daarnaast ziet het samenwerkingsverband 
erop toe dat schoolbesturen Passend Onderwijs bieden. 

 

Website en 
Schoolgids 

De website is in orde, maar actuele informatie kunt u ook altijd vinden op de site  

CNS De Regenboog (Tholen) | Scholen op de kaart 
 
De schoolgids staat ook op deze site, maar kunt u ook vinden via 
Schoolgids (scholenopdekaart.nl) 
https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/9334/de1654a5-1603-4ebf-a232-712cedd435c1/ 

    Kalender Activiteiten  
 

22 december 2022 Vanaf 18.00 uur herdertjes tocht. Start vanaf de school. Zie info Parro!  
Dit bij droog weer en afsluiting op de markt in Tholen. 

 Indien slecht weer, is de herdertjes tocht in de school zelf.  
Communicatie uiterlijk donderdag 15.00 uur via Parro. 

23 december 2022 Kinderen vrij en start van de kerstvakantie 

9 januari 2023 Einde kerstvakantie en de kinderen komen weer naar school 

17 februari 2023 Meester en juffen dag. Kinderen om 14.00 uur vrij.  

27 februari 2023 Studiedag. Kinderen zijn vrij. 

  

 In Parro krijgt u telkens goede informatie van leerkrachten 

 Ook leest u daar wanneer er activiteiten worden georganiseerd. 

  
 
 
 

 
  

https://www.bijles-bommelerwaard.nl/schoolzaken/het-samenwerkingsverband-dit-is-het/
https://www.bijles-bommelerwaard.nl/schoolzaken/het-schoolbestuur/
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/tholen/9334/cns-de-regenboog/
https://scholenopdekaart.nl/api/v1/bijlage/9334/de1654a5-1603-4ebf-a232-712cedd435c1/


  
  

Vrije 
momenten 
 

Vakantierooster 2022-2023 
 
Vakantie/gebeurtenis      Van                                  Tot en met  
                                 
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; 
17 februari 2023 vieren we meester en juffendag. Kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
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 12 juli is er afscheid en de eindmusical van groep 8 in de avond.  
Op 13 juli 2023 is er de Regenboog dag. De kinderen zijn om 14.00 uur vrij. 
 
 
Studiedagen; 
Maandag 27 februari 2023. De kinderen zijn dan vrij. 
Vrijdag 26 mei 2023. De kinderen zijn dan vrij. 

Verlof 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 

Gesprekken 
met… 

• Met ouders, om het toezicht tijdens de grote pauze goed te laten verlopen. We stemmen met elkaar af 
op welke manier we kunnen zorgen voor eenheid in afspraken, ik luister naar de knelpunten die ouders 
tegenkomen bij toezicht en we maken uiteindelijk afspraken met elkaar. 

 

• Met de leerlingenraad, over het wel en wee in de school. De leerlingen dragen zelf de onderwerpen aan 
en we bespreken mogelijkheden. De leerlingen bespreken de onderwerpen weer in de groep. Het ging 
over buiten speel gedrag, communicatie tussen leerkracht en kinderen, oplossen van conflictjes, 
pleinhulp zijn, voorleeswedstrijd en Kinderboekenweek, hoe betrekken we stille en eigenlijk alle 
kinderen bij de groep, schoolreis. De leerlingen raad denkt na over hun rol en zou graag met kinderen 
willen praten over wat hen bezig houdt. We hebben twee vergaderingen gehad en de betrokkenheid is 
enorm groot. Ik ben trots op de leerlingenraad van de Regenboog! 

 

• Met het team, om de afspraken in en rondom de school weer eens duidelijk te hebben.  
Tevens hebben we invulling voor de studiedagen besproken. We buigen ons over een school brede 
methode voor sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast hebben we toetsing besproken en het 
leesonderwijs. 

 

• Met de Intern begeleiders over de zorgvraag in de school en hoe wij elk kind het beste onderwijs en 
ontwikkelingsperspectief kunnen geven. 

 

• Met VPCO Tholen, over de aanstaande fusie met de Radar scholen. Het is een bestuurlijke fusie, waarbij 
elke school zijn eigen karakter en werkwijze behoudt. Een school merkt weinig van de fusie, maar heeft 
wel het gemak van een tweehoofdig College van bestuur, waardoor de kwetsbaarheid vermindert. 
 

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


  
  

• Met alle collega directeuren van Primair Onderwijs Tholen en collega directeuren VPCO Tholen. Deze 
kennismakingsgesprekken zijn bedoeld om elkaar beter te leren kennen en om met elkaar samen te 
werken waar dat kan. 

 
 
Tot ziens! 

 
 

               Wij wensen u goede feestdagen 
                                         en 
                      een voorspoedig 2023! 
 

 
 

 


