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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog, 

Agenda

Na de zomervakantie krijgt ieder gezin een nieuwe schoolkalender. De activiteiten van de 1e maand 
delen we vast met jullie.

• Woensdag 17 juli   - 11.45u kinderen van groep 8 uitzwaaien op het plein
       
       19.00u kinderen van groep 8 eten op school + disco
       
       Ouders van groep 8 leerlingen zijn vanaf   
       21.00u  welkom op het plein van Regenboog
       Woudhuis voor een drankje en om afscheid
       te nemen
 
• Donderdag 18 juli   - Regenboog Got Talent

• Vrijdag 19 juli   - Start zomervakantie, leerlingen vrij! (graag zien we 
       jullie op maandag 2 september weer)

• Maandag 2 september  - Start nieuw schooljaar; 08.15u inloop
 
• Vrijdag 6 september  - Vrije vrijdag groepen 1 en 2

• Dinsdag 10 september  - Voor Regenboog Osseveld informatieavond:
       
       * Groep 3 en 4  : 18.30u -19.30u
       * Groep 5A;5B;6A  : 19.30u - 20.30u 

       Voor Regenboog Woudhuis informatieavond:
       
       * Groep 3 en 4  : 18.15u - 19.00u
       * Groep 5 en 6  : 19.15u - 20.00u  
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• Donderdag 12 september - Voor Regenboog Osseveld informatieavond:
       
       * Groep 6/7B;7A;8A;8B : 18.30u -19.30u
       * Groep 1 en 2  : 19.30u - 20.30u 

       Voor Regenboog Woudhuis informatieavond:
       
       * Groep 1 en 2  : 17.30u - 18.15u
       * Groep 7 en 8  : 18.30u - 19.30u

• Maandag 16 september  - Vanaf deze week startgesprekken Kamp groep 8
       
       Schoolreisje groepen 3, 4 en 5 
       
       Start schoolschaken

• Dinsdag 17 september  - Schoolreisje groepen 6 en 7

       Kamp groep 8

• Woensdag 18 september  - Leerlingen Kamp groep 8 weer terug

• Donderdag 19 september - Schoolreisje groepen 1 en 2

• Vrijdag 20 september  - Vrije vrijdag groepen 1 en 2

• Woensdag 25 september  - Kinderpostzegels groep 7

       Volgende nieuwsbrief

• Maandag 30 september  - Inloopspreekuur CJG Mirjam Kistemaker 
       08.15u - 09.15u locatie Regenboog Woudhuis
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Startdienst PCBO Apeldoorn in een nieuw jasje!

Nog even en dan begint de vakantie. Een periode van rust en ontspanning. Tijd voor gezellig samen 
dingen doen. Naar het bos, het park, op vakantie, logeren enz. Op reis, kort of wat langer. 

Na de vakantie gaan we weer naar school. We zijn al jaren gewend om het schooljaar te beginnen 
met een startdienst in de grote kerk. 
Het komende schooljaar willen we op een nieuwe manier beginnen.  

Op alle PCBO scholen kijken de kinderen op dinsdag 10 september naar hetzelfde startfilmpje met 
als thema ‘Reis mee’.
In week 3 of 4 van het nieuwe schooljaar is er op elke PCBO school een korte viering met dit thema. 
De basis van de viering is op elke school hetzelfde, de uitvoering zal per school verschillen.  

U kunt ook iets bijdragen aan dit thema. We vragen aan iedere leerling om een kaart te sturen van 
een gezellig vakantiemoment. Een kaart met een leuke afbeelding en op de achterkant of binnenkant 
een kort verslag van het fijne moment. De kaart kunt u sturen naar:

PCBO De Regenboog Woudhuis              of   PCBO De Regenboog Osseveld
Lage Landenlaan 1       De Keerkring 70
7325 NR Apeldoorn       7325 EA Apeldoorn
Nederland         Nederland
 
We hopen veel kaarten te ontvangen!

Met vriendelijke groet,

Voorbereidingscommissie openingsdienst nieuwe stijl.

Zomervakantie? Blijf lezen!

CODA De Regenboog is tijdens de zomervakantie op maandag gewoon geopend! Zo kun je in de 
vakantie heerlijk blijven lezen en pak je daarna het lezen op school makkelijker op.

Heb je hulp nodig bij het vinden van een leuk vakantieboek? De CODA gastvrouwen hebben heel 
veel tips en helpen je natuurlijk graag!

Openingstijden van 22 juli tot en met 30 augustus: maandag van 14.00u tot 17.00u.
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Personeel

Komend schooljaar komt Charlotte Elskamp het team op De Regenboog Woudhuis versterken als 
leerkrachtondersteuner (begeleiden van individuele of kleine groepjes leerlingen buiten de groep). 
Zij werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Na de zomervakantie zal Charlotte zich, via de 
nieuwsbrief, graag aan jullie voorstellen. Van harte welkom Charlotte! Fijn dat je bij ons komt!

Juf Mariske is zwanger van een tweeling, zij zal na de zomervakantie niet zo heel lang meer bij ons 
werken voordat zij met verlof gaat. Juf Pauline komt voor haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof 
in groep 4. 
Dit betekent dat we gelukkig geen afscheid hoeven nemen van juf Pauline voor de zomervakantie. 

Even voorstellen

Hallo allemaal,

Via deze weg wil ik me graag even voorstellen.
Mijn naam is Natascha Boerkamp, ik ben getrouwd en 
moeder van twee kinderen. 

Komend schooljaar begin ik als leraarondersteuner op 
De Regenboog Osseveld
Hiervoor heb ik 13 jaar op een peuterspeelzaal gewerkt, iets 
wat ik altijd met heel veel plezier heb gedaan. 
Het onderwijs trok mij altijd al heel erg en sinds vorig jaar 
ben ik begonnen met de pabo.

Het lijkt mij heel leuk om mijn opleiding met deze baan te 
combineren en op deze manier actief te zijn in het 
onderwijs.

In mijn vrije tijd ben ik graag op pad met mijn man en/of 
kinderen. Maar ik vind het ook heerlijk om een boek te lezen 
of met andere hobby’s bezig te zijn.

Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan en de kinderen te 
leren kennen.

Voor nu eerst een fijne zomervakantie.
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Schoolreisjes

Komend schooljaar gaan we weer op schoolreis.

• Groep 3 - 5 gaan op maandag 16 september naar Dolfinarium in Harderwijk. 

•  Groep 6 en 7 gaan dinsdag 17 september naar avonturenpark Hellendoorn.

•  Groep 1/2 gaan op donderdag 19 september naar Schateiland Zeumeren.

•  Groep 8 gaat op schoolkamp. 

De vertrektijd zal om 09:00u zijn. Groep 1 en 2 komen terug om 14:45u en groep 3 tot en met 7 rond 
16:00u.

De kosten per schoolreis zullen ongeveer 27,- per kind bedragen. Na de vakantie worden er betaal-
momenten gepland, waarbij u wordt gevraagd om het bedrag per pin te voldoen. 

De verdere informatie volgt volgend schooljaar.

We kijken uit naar geslaagde schoolreisjes!

Schilderwerkzaamheden De Regenboog Woudhuis

Deze week zijn de schilders begonnen met het buitenschilderwerk aan de voorzijde van de school. 
Ook in de school wordt er in de vakantie hard gewerkt. De lokalen die grenzen aan de hal en de 
lokalen van de groepen 8 worden geschilderd, zo ook de hal zelf. 
De lokalen en de gangen worden wit gemaakt, met antraciet en blauw/groene delen.  

De schilderwerkzaamheden zullen na de zomervakantie nog doorgaan, we kijken uit naar het 
eindresultaat.

ICT en De Regenboog

Op beide scholen is dit jaar hard gewerkt aan het ICT-beleidsplan. Na de zomervakantie zijn er al 
een heel aantal lokalen waar Pro-wise borden komen te hangen in plaats van de huidige digiborden. 
Daarnaast komen op beide scholen karren met ipads, chromebooks en laptops te staan. 

Na de zomervakantie horen jullie meer over hoe we hiermee gaan werken. 
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Even voorstellen: Taiga Geurtsen, Vestigingsmanager Bixo De Regenboog

Wij zijn erg blij om de vestigingsmanager voor Bixo De Regenboog aan u te kunnen voorstellen. In 
augustus neemt zij graag contact met u op om een persoonlijk kennismakingsmoment te plannen 
voor de start van het nieuwe schooljaar.

Dag allemaal! 

Mijn naam is Taiga Geurtsen en samen met mijn vriend woon 
ik met veel plezier in Zutphen. In mijn vrije tijd vind ik het heer-
lijk om uit eten te gaan en te ontspannen in de sauna. Ik heb 
2,5 jaar bij Zozijn als pedagogisch medewerker gewerkt. Hier 
werkte ik met kinderen en jongeren met een 
beperking op de BSO, het kindercentrum, ambulant (thuis bij 
gezinnen) en binnen het onderwijs. 

Daarnaast werk ik op dit moment nog bij het Volkshuis in 
Zutphen als zorgcoördinator. 
Het Volkshuis is een lunchroom waar mensen met een 
beperking werken. 

Per 1 september start Bixo met een nieuwe BSO bij PCBO De 
Regenboog. Van deze prachtige locatie word ik de 
vestigingsmanager. 

Mijn passie ligt bij het werken met kinderen. Elke dag is anders! Ik vind het bijzonder om de ontwikke-
ling van kinderen te volgen en aan te sluiten bij hun kwaliteiten en interesses. Daarnaast vind ik het 
belangrijk dat kinderen zich thuis voelen bij ons. Nadat ze een dag op school zijn geweest, hoeven ze 
niks maar mogen ze veel! 

Wij streven ernaar om op De Regenboog een BSO neer te zetten die kinderen stimuleert tot bewe-
gen en waarbij creativiteit wordt geprikkeld. Dit gaan we op speelse wijze doen door een veilige en 
huiselijke sfeer te creëren waardoor kinderen op ontspannende wijze kunnen groeien en ontwikkelen.

Ik heb onwijs veel zin om te starten bij Bixo en hoop jullie te zien na de zomervakantie! 

Groetjes van Taiga.
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Afscheid

De afgelopen 2 weken hebben in teken gestaan van afronden en afscheid nemen. 

Vandaag, woensdag 17 juli nemen we afscheid van de schoolverlaters groep 8, met veel trots heb-
ben we als school deze kanjers uitgezwaaid naar hun volgende school.
We zullen hen missen, maar kunnen hen met gerust hart de volgende stap laten zetten.

Donderdag 18 juli nemen we in een enkele klas ook afscheid van leerlingen die, bijvoorbeeld wegens 
verhuizing, na de zomervakantie op een nieuwe school gaan starten. We wensen hen ook veel 
plezier op hun nieuwe school.

Verder willen wij ook alle ouders voor hun inzet, betrokkenheid en hulp voor het afgelopen jaar be-
danken. Mede dankzij deze hulp hebben wij een prachtig schooljaar gehad!

De beide teams van De Regenboog wensen u een hele fijne zomervakantie met veel zon, plezier en 
vrolijkheid! Tot maandag 2 september aanstaande.


