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1.

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

Het nieuwe schooljaar is weer gestart. Iedereen heeft lekker kunnen genieten van vrije dagen, de zon 
en elkaar. Of je nu op reis bent geweest of niet, avonturen beleef je ver weg en dicht bij huis. 

In tegenstelling tot voorgaande jaren, is er geen grote openingsdienst met alle PCBO scholen in de 
Grote Kerk geweest. Er is gekozen om op iedere school aan hetzelfde thema te werken bij de start 
van het schooljaar. Los van elkaar maar toch verbonden door hetzelfde thema, dezelfde vertellingen, 
liedjes, materialen en filmpje die gaan over op reis gaan.

Op reis kan je op verschillende manieren. Door letterlijk je koffers te pakken en te gaan. Daarnaast 
is het leven, bijvoorbeeld je tijd op de basisschool, ook een reis. Je leert en beleeft nieuwe dingen, je 
ontmoet nieuwe mensen die een tijdje met je oplopen. 
We hopen op weer een mooi, leerzaam en fijn schooljaar met elkaar!

Agenda

• Woensdag 25 september  - Start verkoop kinderpostzegels door leerlingen
       van groep 7

• Maandag 30 september  - 08.15u - 09.15u Inloopspreekuur Mirjam 
       Kistemaker, CJG verpleegkundige

• Dinsdag 1 oktober   - Studiedag voor leerkrachten, leerlingen vrij

• Woensdag 2 oktober  - > Groep 7; herdenking bij het Oorlogsmonument
       > Start Kinderboekenweek

• Vrijdag 4 oktober   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 7 oktober  - Groep 8; informatieavond Voortgezet Onderwijs
       
• Woensdag 9 oktober  - Open dag

• Donderdag 10 oktober  - 19.30u OR en MR vergadering

• Vrijdag 18 oktober   - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 21 oktober t/m  - Herfstvakantie
 Vrijdag 25 oktober

• Woensdag 30 oktober  - Nieuwsbrief nr. 2 2019/2020



nieuwsbrief 25 sePTeMber 2019 nr. 1

2.

Woudhuis
Welkom

Na de zomervakantie hebben we weer een heel aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen op De 
Regenboog Woudhuis. 

In groep 1/2A zijn dit Lina, Bas, Nienke, Caitlyn, Elise, Noud en Tamir en in groep 1/2B gaat het om 
Karoline, Izay, Niels, Marlijn, Zola, Jaymaro, en Noé.
In groep 3A is Chayenne gekomen, Fleur is in groep 6B gestart en Angéli in groep 7A. 

Van harte welkom allemaal en we hopen dat jullie je snel thuis voelen bij ons op school!

Instagram & Facebook PCBO De Regenboog Woudhuis

Vanaf dit schooljaar hebben we, naast Facebook, ook een instagram account. Jullie kunnen ons 
volgen —> @de_regenboog_woudhuis 
We vinden het leuk om verschillende activiteiten en bijzonderheden met jullie te delen en doen dit 
graag ook via instagram. Via instagram en Facebook worden geen mededelingen of nieuwtjes 
verstuurd. Het zullen vooral sfeer impressies zijn van activiteiten en schooldagen. 

Dus mochten jullie geen Facebook- of instagramaccount hebben, missen jullie geen belangrijke 
nieuwtjes. Maar het is zeker de moeite waard om ons te gaan volgen!

Open dag

Op woensdag 9 oktober is er weer een open dag op alle basisscholen in Apeldoorn. 
Ook op De Regenboog Woudhuis zijn nieuwe ouders van harte welkom. 

Mocht u nog iemand kennen die op zoek is naar een school voor zijn/haar kind, wilt u ze dan op deze 
dag attent maken?
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Woudhuis
Even voorstellen: Charlotte Elskamp

Sinds dit schooljaar werkt Charlotte bij ons op school als leerkrachtondersteuner. Zij ziet veel kin-
deren in de school, daarom stelt zij zich graag aan jullie voor:

“Mijn naam is Charlotte Elskamp en ik ben 41 jaar. Via een tus-
senstop van 9 jaar bij Achmea ben ik nu weer terug in het onder-
wijs. Sinds het begin van dit schooljaar werk ik als leraaronder-
steuner op De Regenboog Woudhuis. Ik begeleid individuele 
of kleine groepjes leerlingen op allerlei gebied: rekenen, lezen, 
woordenschat, etc. De afwisseling hierin vind ik heel leuk, omdat 
ik met veel verschillende vakken en leerlingen bezig ben. 

Met mijn 2 zoontjes van 10 maanden en bijna 3 jaar woon ik in 
het mooie Apeldoorn. Samen met 2 lieve vaders zijn we een 
gezin van 5, in een fijn lopend co-ouderschap. 
In mijn vrije tijd speel ik bij een musicalgroep, waarmee we eens 
in de 2 jaar in de schouwburg staan. Ik lees graag (met 2 kleintjes 
helaas wat minder), bezoek zo nu en dan de sauna en ga een 
rondje hardlopen als de tijd het toelaat.

Behalve op de woensdagen kunnen jullie mij de hele week op De 
Regenboog vinden. We komen elkaar vast tegen!”

Aanmelding broertje(s)/zusje(s)

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of dochter nog niet 
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.
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Woudhuis
Groep 8 en het Voortgezet Onderwijs (VO)

Op maandagavond 7 oktober hebben alle leerlingen van groep 8 samen met hun ouders een voor-
lichtingsavond. Op deze avond krijgen ze een presentatie en workshops van verschillende VO 
scholen. 

Juf Marlous en Juf Marieke zijn hier ook bij aanwezig en wachten alle ouders en leerlingen op in de 
hal van het Edison college. Het spannende avontuur van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onder-
wijs gaat nu echt beginnen.  

Het is een mooie reis die we met elkaar mogen gaan maken. 

Inloopspreekuur CJG

Op maandag 30 september 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 in de teamkamer van Regenboog 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. 
Alle kinderen hebben een boekje meegekregen waarin alle sporten van het komende schooljaar 
staan. 

Via de website van Accress: https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand kunt u meer infor-
matie vinden. 
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Woudhuis
Groep 8 & schoolkamp

Vorige week hebben we met de leerlingen van groep 8 een geweldige reis 
gemaakt!  Dat paste helemaal goed binnen ons thema “Op Reis”. We zijn op 
maandagochtend vertrokken op de fiets in kleine groepjes met ouders als 
begeleiders. We hebben een hele leuke selfie-fietstocht gemaakt naar 
Bussloo. Daar hebben sommige kinderen én meester Matthijs (Osseveld) 
een verkoe lende duik genomen. Ook mochten we met elkaar lasergamen, 
gelukkig mochten de juffen met een paar dappere meiden het spannende 
spel spelen. Dit hadden we niet willen missen, wie er gewonnen heeft 
houden we voor onszelf... 

Na deze stop zijn we weer op de fiets gestapt richting een boerderij in Wilp, 
waar we een rondleiding hebben gekregen tussen de koeien. 

Na de overtocht met het pontje zijn we aangekomen bij ons Kamphuis in 
Gorssel. Waar we ‘s avonds een spannend vissoep hebben gespeeld met 
heel veel juffen en meesters die ineens in het bos verstopt zaten. 
Als jullie meer te weten willen komen over alle belevenissen van groep 8 en 
het schoolkamp, loop gerust eens bij ons binnen! We hebben 33 enthousias-
te leerlingen die graag meer vertellen!  

Nieuws vanuit Bixo

Beste ouders en kinderen,
  
Wat een gezellige, nieuwe, eerste start van het schooljaar hebben we gehad bij Bixo! De eerste 
schoolweken zijn zeker geslaagd!   
We hebben onder andere gepicknickt in de speeltuin, luchtballonnen gemaakt, koekjes gebakken, 
fotolijstjes gepimpt en slijm gemaakt.  

Elke schoolvakantie werken wij met een thema. Het thema van de herfstvakantie is ´Expeditie Bixo´. 
We stappen het tv-programma Expeditie Robinson in op een onbewoond eiland en doen spannende 
proeven, maken exotische kunstwerken en drinken melk uit een kokosnoot!   

Lijkt het jou ook leuk om na schooltijd en in de vakantie te komen spelen bij Bixo? Kom gezellig een 
middagje proefspelen en wie weet kun je dan nog meedoen aan onze spannende ´Expeditie Bixo´ 
vakantieweek! 
Meer informatie hierover kan opgevraagd worden via vmregenboog@bixo.nl  

Hopelijk tot ziens bij Bixo! 
Groetjes, Taiga Geurtsen (Vestigingsmanager)



nieuwsbrief 25 sePTeMber 2019 nr. 1

6.

Woudhuis
Schoolfruit

Vorig schooljaar hebben wij meegedaan aan het project “EU-schoolfruit”. Wij kunnen ons als school 
inschrijven voor dit project en via loting kom je in aanmerking als school. 

De reden dat wij vorig jaar mee hebben gedaan is omdat wij vinden dat wij als school aandacht 
moeten hebben voor gezonde voeding / gezonde levensstijl. Regelmatig komt dit onderwerp in onze 
lessen aan bod. 
Door mee te doen aan het schoolfruit stimuleren we kinderen gezonde tussendoortjes te eten. Het is 
makkelijker als je dit met elkaar doet.  

Ook dit jaar kunnen en willen we weer meedoen aan het schoolfruitproject, uiteraard willen we jullie 
opmerkingen meenemen in de verdere uitwerking hiervan. Wanneer jullie hier nog opmerkingen over 
hebben, willen jullie deze dan aan de leerkrachten laten weten?

Schilderwerkzaamheden

In de zomervakantie is er hard gewerkt in de school. In de grote hal, in een aantal lokalen en ook aan 
de buitenkant van de school heeft de school een flinke opknapbeurt gehad. Binnen in de school gaan 
de schilderwerkzaamheden nog wel even door, maar we zijn al erg blij met het resultaat.

Schoolkassa

Met ingang van 1 oktober gaan wij gebruik maken van het online betalingssysteem Schoolkassa. 
Het automatiseert (via Ideal) het innen, herinneren en verwerken van de vrijwillige ouderbijdrage en 
de vrijwillige vergoeding inzake TMO en eventuele andere activiteiten. Het is AVG-proof en gebrui-
kersvriendelijk  Daarnaast is er een directe link met Parnassys. Het zorgt voor veel minder admini-
stratietijd van zowel school, de ouderraad als voor u als ouder. U kunt dus binnenkort meer informatie 
verwachten rondom de inning van de eerder genoemde gelden.
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Woudhuis
Kinderboekenweek

PCBO Apeldoorn heeft alle 27 PCBO scholen aan het begin van het schooljaar mee “Op Reis” ge-
nomen. De vakantie was net voorbij en veel kinderen zijn op reis geweest. Dichtbij of verder weg van 
huis. Vorige week hebben alle klassen een filmpje bekeken in de klas en starten nu met de reis door 
het schooljaar. 
Op 2 oktober reizen we verder in onze boeken want dan is het Kinderboekenweek!

Reis mee! is het thema dit jaar, waar voertuigen centraal staan. Met een boek kun je elke reis maken 
die je wilt, een reis die je leven verrijkt. Lezen is leuk. Je reist naar een andere wereld of tijd. 
We zullen deze week de boeken extra in het zonnetje zetten. Om iedereen de kans te geven om een 
mooi boek te kopen organiseren we op de Regenboog Woudhuis een Kinderboekenmarkt.

Op vrijdag 11 oktober organiseren wij als afsluiting van de Kinderboekenweek een kinderboeken-
markt, na het succes van twee jaar terug willen we deze mooie vorm van leespromotie graag 
herhalen.

In de hal van de school willen wij een boekenmarkt inrichten. Daarvoor hebben we ieders hulp nodig. 
Wij willen u vragen thuis eens na te gaan of er boeken zijn die u of uw kinderen wilt afstaan voor 
deze boekenmarkt. Misschien zijn de kinderen te groot voor sommige boeken, misschien hebben ze 
dubbele boeken of boeken die ze liever kwijt dan rijk zijn. 
In de week van 30 september tot en met 4 oktober kunt u de boeken voor en na schooltijd inleveren 
in de hal. Alle boeken worden daar gesorteerd en ‘goedkoop’ geprijsd. Wilt u klein geld meenemen 
naar de markt? Wij hebben niet terug van briefjes van 20 of 50 euro.

De binnengekomen boeken worden twee dagen uitgestald in de hal, zodat iedereen kan zien wat hij/
zij zou willen kopen. Op vrijdag 11 oktober is de boekenmarkt. De uitnodiging hiervoor volgt nog. 
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Oorlogsmonument

Op verzoek van de werkgroep ‘Het Apeldoornsche Bosch’ heeft de directie van ‘s Heeren Loo, locatie 
Groot Schuylenburg onze school benaderd met het voorstel het oorlogsmonument op haar terrein te 
adopteren. ‘Adopteer een monument’ gaat uit van de stichting ‘Februari 1941’ en is bedoeld om de 
herinnering aan de mensen die stierven voor de vrijheid levend te houden. De Regenboog is om die 
reden al jaren betrokken bij deze herdenking. 

Het monument herinnert aan 2 oktober 1944. Op de ochtend van deze dag werden zonder vorm 
van proces acht mensen door de bezetters gefusilleerd. Hun lichamen werden later die dag op ver-
schillende plaatsen in Apeldoorn neergelegd ter afschrikking van de bevolking. De leerlingen van de 
groepen 7 houden het monument schoon. Ook zijn ze aanwezig bij de herdenking en leggen een 
bloemstuk bij het monument. 

2 Oktober wordt de herdenking gehouden in het Vierhuis op het woonzorgpark van ‘s Heeren Loo, 
locatie Groot Schuylenburg. Naast de groepen 7 zijn ouders en overige belangstellenden van harte 
welkom. De herdenking start om 10.30 uur 
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Kanjertraining

In de eerste weken van het schooljaar besteden wij in alle klassen extra veel aandacht aan het peda-
gogisch klimaat. Door middel van kennismakingsspelletjes, vertrouwensoefeningen en het vaststellen 
van regels en afspraken leren leerlingen en leraren elkaar goed kennen en wordt er een veilige sfeer 
in de klas opgebouwd. Als leidraad hiervoor gebruiken wij de Kanjertraining. Als bijlage bij deze nieu-
wsbrief is een informatiefolder over de Kanjertraining toegevoegd. 

Om gedrag uit te beelden, maakt de Kanjertraining gebruik van petten in vier kleuren. In de folder 
kunt u hierover meer informatie vinden. Wij leren de leerlingen dat elke kleur pet zijn eigen kracht 
heeft. Teveel van het één wordt vervelend, dus een goede balans is belangrijk. Een witte pet gecom-
bineerd met rood staat voor vertrouwen en humor. Wit met geel staat voor rustig, invoelend. Wit met 
zwart staat voor een leider. 

Op 1 oktober aanstaande zal de studiedag van het team ook in het teken staan van nascholing om-
trent de kanjertraining.

Kinderpostzegels

Aanstaande woensdag doen de kinderen van groep 7 weer mee aan de kinderpostzegelactie. Door 
de verkoop van kaarten en/of kinderpostzegels zamelen ze geld in voor een goed doel.
Eén van de goede doelen van vorig jaar, Moviera, heeft een stukje geschreven voor in onze nieuws-
brief, zie hieronder. Uiteraard hopen we dat er ook dit jaar een mooie bijdrage geleverd kan worden 
aan de vele goede doelen die Stichting Kinderpostzegels ondersteunt. 
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Programma Kinderboekenweekfeest CODA bekend!

Zaterdag 5 oktober is het weer tijd voor het leukste feestje in CODA, het Kinderboekenweekfeest. 
Tussen 12.15 en 17.00 uur is er van alles te doen dat te maken heeft met het thema van de Kinder-
boekenweek, vervoersmiddelen: reis mee! Er is niet alleen een te gekke openingsvoorstelling door 
Tosca Menten en een bijzondere eindvoorstelling door André Kuipers, maar er zijn ook workshops en 
heel veel knutsel-, bouw-, doe- en beleefactiviteiten. Wat je wanneer en waar kunt doen, is allemaal 
te lezen in het programmaboekje dat je kunt vinden op de speciale pagina over het Kinderboeken-
weekfeest (www.coda-apeldoorn.nl/feest); hier kun je overigens ook je online ticket kopen.

We vertrekken 5 oktober stipt om 12.15 uur op de trappen in de museumzaal in CODA Museum met 
een te gekke opening door Tosca Menten en de uitreiking van het Apeldoorns Uiltje. Daarna gaat de 
reis verder in CODA Auditorium, CODA Bibliotheek en CODA Junior. We maken er een superleuke 
middag van met onder andere een Meet & Greet met Tosca Menten en met Lisa Boersen en met 
bijzondere workshops door Mathilda Masters en Loes Riphagen.

Daarnaast zijn er de hele middag tal van activiteiten waar je aan mee kunt doen, zoals een vervoer-
middel van karton of in 3D maken, (leren) vloggen over jouw reis door CODA of het mysterie van de 
escapekist ontrafelen. Maar je kunt ook leren rappen, ruimtecake en fietskoeken maken, meedoen 
aan de moonlander challenge, samen op reis gaan in een virtuele wereld en leren vliegen met een 
drone. Bij binnenkomst krijg je van ons een paspoort dat je kunt vullen met reisstempels en handte-
keningen – een mooi aandenken aan jouw reis op deze middag!

We sluiten de middag op een spectaculaire manier af: André Kuipers neemt je in zijn verhaal mee 
naar de ruimte. Hoor van een échte astronaut hoe het is om astronaut te worden én te zijn! Van de 
voorbereidingen en trainingen tot de lancering, het wonen en werken in de ruimte, het adembene-
mende uitzicht, de risico’s van het vak, de landing en het herstel na de missie – André Kuipers vertelt 
je deze middag echt alles.

Kaartverkoop
Een kaartje voor deze middag kost € 6,- (kinderen t/m 3 jaar gratis) en deze zijn te koop bij CODA 
(Museum, Centrale Bibliotheek, dok Zuid en De Maten én online) en bij Nawijn & Polak in Apeldoorn. 
Er is voor deze middag een beperkt aantal kaarten beschikbaar, dus wil je zeker zijn dat je hieraan 
mee kunt doen, wacht dan niet te lang en koop je kaartje nu alvast.

Natuurlijk is iedereen 5 oktober van harte welkom, maar vooral voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar
wordt het een geweldige middag.

Op de hoogte blijven van deze en andere activiteiten? Volg ons dan via 
Facebook (www.facebook.com/CODAapeldoorn) voor het laatste nieuws.


