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1.

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

Agenda

• Vrijdag 8 november  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Donderdag 14 november  - Versieravond vanaf 19.30u

• Vrijdag 22 november  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Dinsdag 26 november  - > Opname Kids Top 20 voor groep 6, 7 en 8
       > Groep 5 naar de ASK

• Woensdag 27 november  - > Groep 6 en 7 naar de ASK
       > Volgende nieuwsbrief

• Donderdag 5 december  - Sint

• Vrijdag 6 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

Ouderbijdrage

In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat wij met ingang van dit schooljaar de ouder-
bijdrage en ook de gelden voor de TMO op een andere wijze zullen gaan innen. 
Hiervoor gaan wij werken met Schoolkassa. 

Het inregelen duurt iets langer dan verwacht, vandaar dat u nog geen verzoek heeft ontvangen. Wij 
hopen u zo snel mogelijk het verzoek tot betaling ouderbijdrage in gang te kunnen zetten.

Tienminutengesprekken

In week 46 en 47 staan er weer tienminutengesprekken gepland. Deze ronde met gesprekken is 
alleen op uitnodiging. 
Leerkrachten kunnen met jullie een afspraak maken wanneer zij denken dat het zinvol is om af te 
spreken. Uiteraard kunnen jullie via de leerkracht ook zelf een gesprek inplannen wanneer jullie dit 
zinvol vinden.
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Woudhuis
ASK

Kinderen van groep 5, 6 en 7 gaan op woensdag 27 november naar Orpheus. Ieder jaar, rond Sinter-
klaas, verzorgt het ASK-theater een voorstelling. 

Dit jaar kijken de kinderen naar Peter Pan. De voorstelling is onder schooltijd.

Sinterklaasfeest

De Sint is nog niet in het land, maar de voorbereidingen in Apeldoorn zijn al in volle gang. De NTR, 
als uitvoerend producent van de intocht van Sinterklaas, maakte onlangs bekend dat er alleen 
roetveegpieten bij de intocht op 16 november aanwezig zullen zijn. Op alle PCBO-scholen volgen 
we deze lijn. Dit betekent dat op onze school tijdens de sinterklaasviering van 5 december Sint met 
roetveegpieten langs komt. 
In de media worden hier al veel vragen over gesteld en het leek ons goed om u als ouder 
ook hierover te informeren. We gaan er leuk feest van maken, de voorbereidingen zijn al 
in volle gang.

Op donderdagavond 14 november organiseren wij op Regenboog Woudhuis een inpak- 
en versieravond. We pakken de cadeautjes in voor de groepen 1-4 en helpen bij de 
versiering voor het Sinterklaas thema. 
We beginnen om 19:30 en zijn uiterlijk 21:00 uur klaar. U kunt zich opgeven bij de leer-
kracht van uw kind of aanmelden bij juf Marlous. Alvast bedankt!

Kerst

We vieren onze kerstviering op donderdagavond 19 december. Dit jaar organiseren we een lichtjes-
tocht, de uitnodiging volgt nog. Wilt u alvast glazen potjes voor ons gaan sparen? We hebben er op 
19 december veel nodig! Alvast bedankt!

Schoolfruit

Bedankt voor jullie suggesties over het schoolfruit. Ook dit jaar zijn we weer ingeloot om mee te doen 
aan het schoolfruit, dit betekent dat alle kinderen vanaf week 46 (eerste week november) weer fruit 
krijgen op dinsdag, woensdag en donderdag. 
Jullie krijgen, net als vorig schooljaar, te horen welk fruit/groente er gebracht wordt. 

Eén van de suggesties is om per klas een ouder te hebben die zorgt voor het fruit, het gaat dan om 
het fruit wat gesneden moet worden. Dit kan uiteraard ook thuis en de volgende dag weer mee terug 
naar school genomen worden. Hiervoor krijgen jullie via de leerkracht nog een oproep. 
De appels/mandarijnen en dergelijke worden door een paar kinderen van groep 8 verdeeld.
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Woudhuis
Boekenmarkt

Voor de herfstvakantie hebben we een fantastische boekenmarkt gehouden. We zagen veel 
blije gezichten en kinderen die zin hadden om hun nieuwe boek te gaan lezen.  
Groep 8 had de kraampjes prachtig ingericht en waren heel serieus en goed aan het werk! 

Er is veel geld opgehaald; 554,60 euro! Wat een fantastisch bedrag!! Hier gaan we mooie boeken 
voor kopen om het lezen op school te blijven stimuleren. 
Het is goed om thuis ook lekker te lezen en veel voor te lezen. Ook als uw kind al zelf kan lezen is 
het heerlijk en heel goed om voorgelezen te worden. Samen lezen is fijn!  

Op Regenboog Osseveld is een bibliotheek van Coda, waar een mooie collectie boeken te vinden 
is. Een jeugdabonnement (t/m 17 jaar) is helemaal gratis! Wat is er fijner dan lekker snuffelen tussen 
boeken en deze thuis lekker te lezen. Bent u nog geen lid van de bibliotheek dan kunt u heel een-
voudig lid worden. Op het podium van onze school liggen op de blauwe tafel bij de keuken inschrijf-
formulieren die u bij de bibliotheek kan inleveren of via coda-apeldoorn.nl kunt u zich inschrijven.  

Kids Top 20

Wat een feest voor de bovenbouw. De Kids Top 20 komt naar de Regenboog om opnames te 
maken voor het televisieprogramma. De kinderen van de betreffende groepen (groep 6, 7 en 8) 
krijgen komende week meer informatie mee.
De uitzending van het programma is op zaterdag 30 november van 08.10u-08.40u op NPO Zapp (3).

Kunst

“Weet u nog? De projectweek over kunst in april? Wij organiseerden ter afsluiting een sponsorloop 
voor Stichting Loek helpt. Hiermee hielpen wij bij de realisering van een kunstmuur in het Gelre 
ziekenhuis. 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan deze muur en komt het einde al in zicht. Op vrijdag 9 
november mogen wij met een aantal kinderen en leerkrachten van Regenboog Woudhuis aanwezig 
zijn bij de onthulling van deze kunstmuur! 

We laten u ter zijner tijd zien hoe mooi het is geworden en hoe de onthulling is geweest!”

Leerlingenpanel

Dit schooljaar gaan we starten met een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn kinderen gekozen 
voor de leerlingenraad. Zij nemen voor een jaar plaats in deze leerlingenraad. 

Zij vergaderen regelmatig met juf Alice over hun goede ideeën en voorstellen voor verandering of 
verbetering.
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Woudhuis
Kennismaken met BIXO

Kinderopvang Bixo is nu een aantal weken gestart met de kinderopvang in onze school. We vinden 
het belangrijk dat kinderen weten wie er in de school is, vandaar dat we een gemeenschappelijke 
activiteit hebben opgezet. Alle klassen hebben deze week of komende week een activiteit (half uur) in 
de ruimte van Bixo, met de medewerkers van Bixo en de leerkracht. Te denken valt aan glasverven, 
vlaggenroof, proefjes en dergelijke. 

Mad Science

De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben op dinsdag 29 oktober een show van Mad Science gehad. De 
meeste kinderen hebben ondertussen al eerder een show gezien, zij zijn al vaker bij ons op school 
geweest. 

Na deze leuke & leerzame show kunnen de kinderen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze 
naschoolse wetenschap en techniek cursus.  
De cursus is op dinsdag om 15.00u, vanaf 7 januari 2020. De lessen duren een uur.

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke 
week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, 
scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse 
ltteer maae op de jiutse patals saatn.
 
Nu al nieuwsgierig? 
Kijk voor een overzicht van data, prijzen en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik 
op inschrijven. 

Inschrijven kan tot 12 november 2019. VOL=VOL
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Woudhuis
Introductie MR 2019-2020

Zoals elke basisschool heeft ook PCBO De Regenboog-Woudhuis een medezeggenschapsraad 
(MR). Weet u ook wie dit jaar in de MR vertegenwoordigd zijn en wat de MR zoal doet?

Wij pakken dit schooljaar aan om een frisse start te maken. De MR is namelijk gewijzigd. Vorig jaar 
hebben de locaties Woudhuis en Osseveld besloten om ieder afzonderlijk invulling te geven aan haar 
identiteit. Deze ontvlechting betekent ook dat beide scholen nu een eigen MR hebben in plaats van 
één gezamenlijke MR. Wij vinden het belangrijk om meer zichtbaar en meer toegankelijk te zijn voor 
ouders. Hier gaan wij komend jaar aan werken.

Wie zijn wij?
De MR bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Wij denken en beslissen mee over wat er op school 
gebeurt. Dit schooljaar 2019-2020 wordt de MR gevormd door:

Oudergeleding:

• Martijn Ooms (voorzitter)
• Evelien van Gortel
• Ineke Buitenhuis

Personeelsgeleding:

• Karin Bos
• Johan Nekkers
• Paulien Knapen

Aankomend jaar willen wij de MR meer een gezicht geven. Hoe? Daar zijn wij hard over na aan het 
denken. Hou vooral de nieuwsbrieven in de gaten.

Hoe kunt u ons bereiken?
Natuurlijk mag u ons aanschieten in school of op het schoolplein. Ook kunt u contact opnemen met 
de MR via mrregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl.

U bent altijd van harte welkom bij onze vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar toeganke-
lijk. Via ons mailadres kunt u zich aanmelden voor een vergadering. Tijdens onze vergaderingen is 
de directeur aanwezig en zij kan desgevraagd toelichting geven of adviseren. U kunt de vergaderdata 
vinden op de schoolagenda.

Oproep
De MR is voor het schooljaar 2020-2021 op zoek naar een kandidaat die zitting wil nemen in de 
oudergeleding. Bent u de enthousiaste en betrokken ouder die inspraak wil hebben en zich wil 
inzetten voor school meldt u aan via de mail of spreek ons aan in school of op het schoolplein!
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Woudhuis
Sport van de maand 

Sport van de maand bestaat al 25 jaar en is dé manier voor basisschoolkinderen om op een laag- 
drempelige manier kennis te laten maken met verschillende sporten en sportverenigingen uit de 
omgeving van Apeldoorn. 

Voor de maand december staan onderstaande sporten op de agenda. 

Opgeven kan tot 22 november via https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand
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Woudhuis
De wijkraad is op zoek naar de bijzondere vrijwilligers van onze buurt Osseveld-Woudhuis
 
Ben jij of ken jij die ene speciale persoon die zich vrijwillig inzet voor de buurt? Iemand die belange-
loos anderen helpt, bijvoorbeeld door het doen van de dagelijkse boodschappen voor iemand, 
opletten bij het overblijven op school, helpen schoonmaken, de tuin schoffelen, koken, zwerfafval 
oprui men of een handje helpen bij de sportclub… 

Wij komen graag met jou of diegene in contact, want op zaterdag 7 december vieren we ’s middags 
de Nationale Dag van de Vrijwilliger. Een dag om deze bijzondere mensen eens wat extra aandacht 
te geven en te verwennen met een speciaal feest.
 
We ontvangen de vrijwilligers van Osseveld-Woudhuis om 14.00 uur bij een locatie in de wijk en we 
beloven een verrassende middag.
 
Dus ben jij of ken jij zo’n bijzondere vrijwilliger? 
Meld jezelf of een ander aan op: http://www.osseveld-woudhuis.nl/nationale-vrijwilligersdag/
 
Marian Krook-Lievestro, organisator namens Wijkraad Osseveld-Woudhuis
 
Graag hoor ik van jullie.
 
Met vriendelijke groet, mede namens de wijkraad,
 
Marian Krook-Lievestro
Ceremoniemeester, master weddingplanner en evenementregisseur
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Woudhuis
Goed verlicht op pad, actie van de ANWB

Uiteraard vinden wij het, net zoals jullie, belangrijk dat kinderen veilig op school komen. Misschien 
hebben jullie de stempels al rondom school zien liggen? 
Een aantal kinderen van groep 8 hebben deze, samen met meester Johan, aangebracht, om aan-
dacht te vragen voor het gebruik van goede fietsverlichting. 

Door aandacht te vragen voor dit onderwerp hopen we dat kinderen zich bewust zijn van hun eigen 
zichtbaarheid. 
Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een 
ander. 

Laat je fiets gratis checken

Tussen oktober en december 2019 kun je bij 23 verschillende ANWB-winkels je fiets laten checken 
en wanneer nodig laten repareren. 

Bekijk via de site van de anwb waar je de komende tijd terecht kunt voor de gratis check. En ziet 
alles er goed uit, dan maak je ook nog eens kans op een nieuwe fiets!
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Woudhuis
Fun Chinees leren voor kinderen van groep 6 t/m 8

Wist je dat Chinees de meest gesproken taal in de hele wereld is? Er zijn namelijk zo’n 1,4 miljard 
Chinezen (1.400.000.000), terwijl de totale wereldbevolking 7,7 miljard is - 7.700.000.000!
En wist je dat Chinees in 2018 voor het eerst een officieel eindexamenvak was op de middelbare 
school? In dat jaar deden 170 vwo-leerlingen mee aan het examen; inmiddels bieden ongeveer 80 
Nederlandse scholen Chinees aan, waarvan 15 als examenvak. En dit jaar konden ook HAVO 
leerlingen het eindexamen doen - het totaal aan HAVO en VWO leerlingen dat in 2019 examen 
Chinees steeg dit jaar naar 196!

En nu kun je ook op de Regenboog Chinese les krijgen! Vanaf november dit jaar biedt juf Rong de 
cursus “Fun Chinees Leren” aan. Rong is de moeder van Jason, die tot de zomer in groep 8 van de 
Regenboog-Osseveld zat en nu net naar de brugklas is gegaan. Jason is geboren in Shanghai en 
spreekt, net als zijn moeder uiteraard, vloeiend Chinees! Tijdens de cursus zullen wij Jason dan ook 
eens uitnodigen om met de leerlingen Chinees te oefenen.

Chinese klinkt als geen andere taal die je gewend bent. Wil jij ook een taal leren die nu nog bijna 
niemand anders leert op de basisschool, maar die wel steeds belangrijker wordt? Dan is dit je kans! 
In 8 lessen maak je op een “fun” manier kennis met de Chinese taal en cultuur. 
We besteden aandacht aan onder andere:

• de Chinese karakters en herkomst;
• uitspraak van het Mandarijn (het “standaard” Chinees): kennis maken met ‘pinyin’;
• tellen in het chinees;
• begroeten;
• simpele woordjes leren uitspreken en schrijven (bijvoorbeeld familie, dieren, fruit, kleding, 
 werelddelen);
• kennis maken met het gebruik maken van Chinese woordenboeken;
• chinees typen op mobiel / tablet / computer;
• chopsticks gebruiken;
• chinese jaartelling;
• met de “abacus” werken: rekenen met behulp van een Chinees telraam.

De lessen starten op maandag 11 november, na schooltijd van 15:00u -16:00u, op locatie 
Regenboog-Osseveld. 

Gedurende acht weken zijn de kinderen elke maandag, één uur per week, bezig met Chinese les. 
Totale kosten per leerling EUR 120,-.

Alle kinderen vanaf groep 6 zijn welkom. 

Aanmelden voor de cursus kan via email: rong.cai@xs4all.nl of mobiel: 06 - 470 878 75.


