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Agenda 

29 januari Nieuwsbrief 

30 januari Leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 

31 januari Leerlingen vrij i.v.m. landelijke onderwijsstaking 

3 februari Leerlingen vrij i.v.m. studiedag 

7 februari Kleutergroepen vrij 

10 februari        Week van de driehoeksgesprekken 

 8.15-9.15 inloopspreekuur CJG Mirjam Kistemaker  

 op Regenboog-Woudhuis 

12 februari 1e rapport 

17 februari Week van de driehoeksgesprekken 

19 februari  Nieuwsbrief 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Na de kerstvakantie hebben wij weer een aantal nieuwe leerlingen verwelkomt bij ons op 
school. In groep 1/2A zijn dat Fayleigh,Tim, Vince en Eszti, in groep 1/2B Alena, Arwin en 
Luc. In groep 4 hebben wij Laura verwelkomt, in groep 6A Thiemen en in groep 7A Matthijs. 

We hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school! 

Inloopspreekuur CJG 
Op maandag 10 februari kunt u tussen 08.15u en 09.15u weer binnenlopen bij Mirjam 
Kistemaker, de CJG-verpleegkundige. Heeft u vragen over de opvoeding of wilt u wat 
handige tips? Twijfelt u over iets? Mirjam luistert graag en kan indien nodig doorverwijzen. 
U bent van harte welkom bij Regenboog Woudhuis. Mirjam zit in de personeelskamer. 

Bloembollen 

Na aftrek van nog wat gemaakte kosten voor de bloembollenactie heeft de actie een 
prachtig bedrag opgeleverd, namelijk 1311,70 euro. Wij willen iedereen hartelijk bedanken 
voor de bijdrage en inzet! Met de leerlingenraad zal binnenkort besproken worden hoe we 
het bedrag voor het plein gaan besteden. 
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Nieuws van de Medezeggenschapraad (MR) 
Leerkrachten: Marieke van Luttikhuizen, Matthijs Renkema en Marian Pronk 

Ouders:  Serap Ilyas-Uz, Jan Jaap Hauser en Ronald Brink 

 

Dit schooljaar is de MR gestart als ‘nieuwe’ MR voor Osseveld. Voorheen hadden we een 
gezamenlijke MR voor Osseveld en Woudhuis. Aan het begin van het schooljaar heeft de 
MR een jaarplan opgesteld met daarin een aantal onderwerpen die extra aandacht krijgen, 
dat zijn: 

- Ouderbetrokkenheid 
- Evaluatie andere schooltijden en vervolg 
- Ontwikkeling Regenboog Osseveld 
- Werkdrukverlagingsmaatregelen – resultaten en doorkijk naar vervolg 
- Digitalisering 
- Formatie 
- Schoolplein 
- Kentalis/externe partijen in de school 

 
Op het onderwerp ouderbetrokkenheid verkennen we op welke wijze we nog beter invulling 
kunnen geven aan het betrekken van de ouders bij de school. Naast informeren gaat dit ook 
over hoe we samen (kind, leerkrachten en ouders) ruimte geven aan elk kind om te groeien 
(zie ook de visie van de school). Verder maken we graag gebruik van de inzet van ouders 
voor de school, bijvoorbeeld als begeleiding bij activiteiten en in het verzorgen van 
gastlessen. 

Begin 2017 zijn we overgestapt op andere schooltijden. We zijn met elkaar in verkenning op 
een verdere ontwikkeling hierin. Daarbij wordt onder andere gekeken naar het gelijke 
dagen model en naar een andere invulling van de pauzes. 

Momenteel loopt het vacatureproces voor een nieuwe directeur voor de school. We hopen 
het nieuwe schooljaar (2020-2021)  weer met een vaste directeur te kunnen starten. 

Vergaderdata 2020 

3 maart, 23 april, 2 juni en 2 juli 

Contact 

Heb je vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of over andere onderwerpen? Spreek 
ons even aan op of in de school of stuur een mailtje (mr.regenboog.apeldoorn@gmail.com). 

Groet, Ronald Brink (voorzitter MR)                    
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Aanmelding broertje(s)/zusje(s)  

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of dochter 
niet nog hebben aangemeld, dan nodigen wij u hierbij uit om dit alsnog te doen. Voor ons 
als school is het fijn om zo vroeg mogelijk zicht te hebben op de kinderen die gaan komen. 
Het benodigde aanmeldingsformulier kunt u op school opvragen.  

 

 

 

Verkeersveiligheid 

Graag brengen wij het onderwerp verkeersveiligheid nogmaals onder uw aandacht. Wij 
willen u als ouders / verzorgers vragen om hierin het goede voorbeeld te geven, o.a. als het 
gaat om het parkeren van uw auto op het moment dat u uw kinderen naar school brengt / of 
van school komt ophalen. 

Rondom de school, en dan met name op de Keerkring zelf, ontstaan regelmatig 
onoverzichtelijke en dus gevaarlijke verkeerssituaties omdat auto’s in de bocht “half” op de 
stoep worden geparkeerd. Ook worden de invalide-parkeerplekken of de taxistandplaatsen 
bezet gehouden door auto’s die er op dat moment niet horen te staan.  

Parkeer uw auto daarom op een plek waar dit toegestaan en veilig is, of kom met de fiets of 
lopend richting school. 

Wij vertrouwen en rekenen op de medewerking van alle ouders / verzorgers. Geef het ook 
door aan opa’s/oma’s of de oppas.  We zijn samen verantwoordelijk voor de (verkeers) 
veiligheid van alle kinderen. Dank alvast voor de medewerking! 

 

 

Social media 

Al een tijdje is Regenboog- Osseveld op facebook te vinden  
https://www.facebook.com/PCBODeRegenboogOsseveld/ sinds kort hebben wij ook een 
instagramaccount. Volg ons ook daar op pcbo_de_regenboog_osseveld 
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Naschoolse activiteiten 

VOOR HET EERST IN THEATER ORPHEUS APELDOORN; WORD EEN MUSICALSTER IN 4 
DAGEN! 

Hou jij van zingen, dansen en acteren en ben jij tussen de 6 en 12 jaar? Deze 
voorjaarsvakantie komt de Musical4daagse voor de eerste keer naar Apeldoorn. Maak een 
musical in 4 dagen voor een echt publiek in Theater Orpheus. Geen ervaring nodig.  

Het unieke concept geeft kinderen vanaf zes jaar de kans om in de vakantie een eenmalige 
musicaltraining te volgen. Zowel de repetities als de presentatie vinden plaats in Orpheus 
Apeldoorn. 

Voor wie? 

Iedereen met een passie voor zingen, dansen en acteren mag meedoen! Kinderen van 6 tot 
12 jaar kunnen zich aanmelden voor de Musical4daagse.  

  

Goed om te weten 

24 februari t/m 27 februari 2020 | 10:00 tot 15:00  

Inschrijven kan tot 10 februari 2020  

via de website: www.musical4daagse.nl.  
Let op, er is maar beperkt plaats!  

Kosten voor 4 dagen: €137,95  

Let op: Iedere deelnemer krijgt een  

50% kortingscode op de Musical Annie in het  

theater! Hoe cool is dat!  

Meer informatie:  
Website: www.musical4daagse.nl 

Email: info@musical4daagse.nl 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=2iNGY29xnVc   

	



schrijvers

steunen 

stakers

Datum:  Vrijdag 31 januari 2020
Tijd:   9.00 - 12.00 uur 
Locatie:  CODA dok Zuid
   1e Wormenseweg 460, Apeldoorn  

LEES!FEEST
Een spannende ochtend speciaal voor jou!

www.coda-apeldoorn.nl/leesfeest

Niet naar school vrijdag?
Kom naar CODA dok Zuid voor het
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Donderdag 30 en vrijdag 31 januari is de 
landelijke onderwijsstaking. Ook de scholen in 
Apeldoorn zijn dan gesloten. 

CODA steunt het onderwijs en organiseert daarom samen 
met Apeldoornse schrijvers een knallend LEES!FEEST in 
dok Zuid op stakingsdag 31 januari om meer aandacht te vragen
voor leesplezier! Schrijvers Angelique van Dam, Miriam Bruijstens en 
illustrator Hélène Jorna zijn van de partij en ook Nanda Roep en 
Erik Nieuwenhuis ondersteunen deze actie. 

WAT KUN JE DOEN OP HET LEES!FEEST?  

- Favoriete boekenparade met illustrator Hélène Jorna - zet jouw favoriete boek op 
 de megagrote poster 
- Voorleesestafette - neem het stokje over van schrijfster Angelique van Dam, kruip 
 op de voorleesstoel en lees verder waar je voorganger is gestopt. Lukt het ons om 
 zonder stoppen voor te lezen van 9 tot 12? Lees mee en maak kans op een prijs! 
- Poëzie workshop ‘Elfjes maken’ met schrijfster & dichter Miriam Bruijstens
- Voorleesbingo: luister naar een verhaal en verzamel de getallen tot je bingo kunt 
 roepen
- Covergirl & Coverboy - laat je fotograferen op de voorkant van je favoriete boek voor 
 het green screen
- Lekker lezen in de leeshoek – en op zoek naar een boek

Apeldoornse schoolkinderen (4-12 jaar) en ouders zijn de 31e van harte welkom in dok Zuid.
Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig. 

FEEST MEE EN WORD EEN ECHT LEESBEEST!
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LEES!FEEST

Angelique van Dam Helene Jorna Miriam Bruijstens Nanda Roep Erik Nieuwenhuis


