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Beste ouder(s) en/of verzorgers, 
 
De eerste maand zit erop! En wat is er al weer veel 
gebeurd op school. De informatie avonden en 
startgesprekken zijn geweest. Wat fijn dat wij u weer 
in school hebben kunnen ontmoeten en dat de uitjes 
plaats kunnen vinden. Langzaamaan wordt het weer 
eerder donker en dat wijst ons er ook op dat de 
herfstvakantie in aantocht is.  
 
Agenda 
 
Vrijdag 1 oktober 
 

Herdenking bij het monument gr 7 (aangepast) 

Maandag 4 oktober 
 

Voorlichtingsavond PO/VO 

Woensdag 6 oktober Start kinderboekenweek 
 
9u – 12u Open Dag 
 
Vanaf 14.30u Handbaltoernooi voor gr. 5-7 en 8 bij 
Achilles 
 

Maandag 18 – vrijdag 22 oktober 
 

Herfstvakantie 

Maandag 25 oktober 
 

Studiedag, leerlingen vrij 

Woensdag 27 oktober 
 

Volgende nieuwsbrief 

 
 
Correctie kalender  
In de kalender die de kinderen mee hebben gekregen staat de vrijdag na Hemelvaart niet als 
vrije dag gearceerd. Deze dag zijn de kinderen uiteraard wel vrij.  
 
 
Kinderpostzegelactie 
Deze week is weer de jaarlijkse actie Kinderpostzegels. Onze 25 
groep 7 leerlingen gaan enthousiast aan de slag om zo veel 
mogelijk geld in te zamelen. Dit jaar is het thema: Geef meer 
kracht! Voor alle kinderen die wel wat extra kracht kunnen 
gebruiken vanwege de moeilijke en stressvolle periode met 
Coronamaatregelen en de lockdowns. Naast postzegels zijn er 
uiteraard ook weer andere producten te koop. Ansichtkaarten, een 
theepakket, blossombs (bloembommetjes), blikje met pleisters, een 
shopper en een setje feestdagenkaarten. Een donatie doen zonder 
product kan natuurlijk ook. 
We hopen op een geslaagde actie! Doet u ook mee?! 
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Open Dag 
Op woensdag 6 oktober doet onze school mee aan de 
gezamenlijke open dag van basisscholen in Apeldoorn. Fijn dat dit 
weer mogelijk is!    

 Wij bieden ouders graag de mogelijkheden om een goede 
schoolkeuze voor hun kind te kunnen maken. Sfeer proeven op 
school speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de open dag op 6 
oktober kunnen ouders van 09.00 tot 12.00 uur een bezoek 
brengen aan onze school.  
Ouders moeten zich wel vooraf aanmelden voor de open dag. 
Aanmelden doen ouders online via de 
website basisscholenapeldoorn.nl  Wij zorgen 6 
oktober natuurlijk voor een veilige rondleiding door de school, 
passend bij de actuele corona-maatregelen.   
 
Ken je ouders in je omgeving die op zoek zijn naar een basisschool? Attendeer ze gerust op 
de open dag van 6 oktober!   

Voor het aanmelden en voor meer informatie over de scholen ga je naar 

www.basisscholenapeldoorn.nl 

 
 
Coronamaatregelen 
Vanaf 25 september zijn er veranderingen in de richtlijnen voor wat betreft Corona. Deze 
hebben ook impact voor ons op school.  
 
Hieronder kort op een rij wat deze regels nu zijn, hoe wij het met elkaar op school 
vormgeven en wat dit betekent voor uw kind en u.  

• De 1,5 meter vervalt. Dit betekent dat de volwassenen in onze school geen afstand 
meer hoeven te houden onderling. Wij zijn ons er wel van bewust dat de behoefte 
hiertoe per persoon kan verschillen en daar houden wij rekening mee.  

• De gehele groep quarantaineregel vervalt voor leerlingen op de basisschool.  
Is een leerling besmet, blijft deze thuis. Klasgenoten die contact hebben gehad met 
de betreffende leerling, mogen in principe gewoon naar school.  

• Wij blijven dezelfde uitgangspunten hanteren in de communicatie. U wordt dus 
geïnformeerd wanneer er in de groep van uw kind sprake is van een besmetting.  

• Bij uitbraken van meerdere leerlingen of bij veel contact ook in de privésfeer kan de 
GGD wel aanvullende adviezen, waaronder quarantaine advies geven voor een 
aantal leerlingen of de gehele groep. Deze inschatting is aan de GGD en wordt door 
ons als school gevolgd.  

• Het advies blijft gelden dat kinderen met verkoudheidsklachten met koorts, koorts, 
benauwdheid en/of veel hoesten zich laten testen en de uitslag thuis afwachten.  

• Kinderen die corona hebben blijven thuis tot ze minimaal 7 dagen na de test, 24 uur 
klachtenvrij zijn. Ook blijven de quarantaine maatregelen van kracht wanneer een 
gezinslid besmet is.  

 
Waarom vervalt de (gedeeltelijke) groepsquarantaine wanneer er sprake is van een 
besmetting in een groep?  
Er is door de overheid een afweging gemaakt van de risico’s versus het onderwijsperspectief 
van de kinderen. De vaccinatiegraad onder personeel in onze sector is boven de 90% 
(peiling CNVOnderwijs). Jonge kinderen worden minder ernstig of niet ziek en hebben een 
mild verloop. Tevens blijken ze minder besmettelijk. De volwassenen om hen heen hebben 
de kans gehad zich te vaccineren. Met deze feiten weegt het risico niet meer op tegen de 

http://www.basisscholenapeldoorn.nl/


bescherming die de quarantaine biedt. Met deze versoepelingen gaan we toe naar een 
situatie van risicoaanvaarding van besmettingen bij kinderen in plaats van risicobeheersing. 
 
 
Aanwezigheid in school  
Met het vervallen van de anderhalve meter regel en de al eerder gedane versoepelingen 
zien we mogelijkheden om onze schoolmaatregelen te veranderen. Dit vinden wij erg fijn!  
Jullie zijn als ouders weer van harte welkom in school, voor gesprekken, hulp in de groepen, 
luizenpluizen e.d.  
Over het naar binnen brengen van kinderen gaan we met elkaar in gesprek. In ieder geval tot 
aan de herfstvakantie worden de kinderen van de onderbouw gewoon buiten opgehaald, net 
als nu. De kinderen van groep 5 t/m 8 komen zelf binnen door de afgesproken ingangen.  
Uiteraard kunt u meelopen wanneer u wat door wilt geven of vragen aan de leerkracht.  
 
 
Kinderboekenweek 
Dit jaar is de Kinderboekenweek van woensdag 6 t/m 17 
oktober met het thema; Worden wat je wil. Het maakt niet 
uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in 
rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent of al tien 
jaar, ieder kind kan worden waar het van droomt. 
Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen 
vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd 
door hun idolen of helden: een bekende zangeres, 
voetballer of YouTuber.  
Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over 
beroepen na te denken of te fantaseren.  
Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden 
wat je wil en alvast dromen over later! 
We starten op woensdag 6 oktober met een verrassende 
opening op school en zullen in de weken die volgen veel tijd besteden aan leespromotie.  
Er zijn veel tips te vinden over het vinden van de juiste boeken voor je kind.  
En ook dit jaar is er weer een Kinderboekenweek geschenk geschreven door Bette Westera. 
In de bibliotheek worden leuke activiteiten georganiseerd en thuis lekker voorlezen is ook 
altijd een goede optie! 
 
 
Versiercommissie  
De versiercommissie van school kan wel wat uitbreiding gebruiken. Zijn er ouder(s) die het 

leuk vinden om zich in te zetten voor de aankleding van de school? Hierbij moet u denken 

aan het ophangen van versiering van de seizoenen van het jaar en feestdagen, maar ook om 

nieuwe versieringen te maken. De versiercommissie komt eens in de vier weken op 

woensdagochtend op school, soms wat vaker rond Sint en kerst. 

 

OR en MR Regenboog Woudhuis 

Dit jaar zijn we gezamenlijk begonnen met onze vergadering. Onder het genot van koffie met 

gebak zijn de speerpunten voor dit jaar doorgenomen en zijn rollen/taken verdeeld.  

Uiteraard horen jullie door het jaar heen over de activiteiten van de Ouderraad en 

Medezeggenschapsraad.  

Voor vragen kunt u altijd mailen met de Ouderraad; 

orregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl of met de Medezeggenschapsraad; 

mrregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl 

mailto:orregenboogwoudhuis@pcboapeldoorn.nl


Herdenking 2 oktober 1944 Monument 
In Apeldoorn zijn diverse monumenten die ons herinneren 
aan de Tweede Wereldoorlog. Veel scholen in Apeldoorn 
hebben een monument geadopteerd. Eén daarvan is door 
De Regenboog geadopteerd en staat op het terrein van ’s 
Heerenloo. Dit specifieke monument is ter nagedachtenis 
aan 8 mannen die op 2 oktober 1944, zonder enige vorm van 
proces, om het leven zijn gebracht door de Duitsers. Met 
nabestaanden, andere genodigden en onze leerlingen van 
groep 7 herdenken wij hen jaarlijks. Aangezien 2 oktober dit 
jaar op een zaterdag valt, is de herdenking komende vrijdag 1 oktober. Dit jaar doen wij dit 
op aangepaste wijze, met een paar leerlingen. Zij dragen een gedicht voor en vertellen 
waarom wij betrokken zijn als school bij dit monument. 
Alle kinderen van groep 7 horen het verhaal achter het Monument en bekijken de film die 
gemaakt is n.a.v. het verhaal.  
 
 
Nieuwe jeugdverpleegkundige  
Sanne Schreuder is onze nieuwe jeugdverpleegkundige van het CJG. Zij zal zich later via 
een berichtje met foto voorstellen.  
Mirjam Kistemaker was onze jeugdverpleegkundige, zij heeft ook i.v.m. haar lichamelijke 
herstel voor de leeftijdsgroep 12+ gekozen. 
Ze vindt het heel jammer dat ze de basisscholen gaat verlaten, hier heeft ze grote affiniteit 
mee.  
We hebben ongeveer 10 jaar heel prettig en nauw samengewerkt en wisten elkaar snel te 
vinden bij verschillende hulpvragen.  
Inmiddels hebben we kennis gemaakt met Sanne Schreuder en hebben alle vertrouwen in 
een goede samenwerking.  
Er zijn ook twee data voor een inloopspreekuur gepland:  
        -  dinsdag 16 november 8.15 uur – 9.15 uur  
        -  donderdag 12 mei 14.15 uur- 15.15 uur  
Dit inloopspreekuur is voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Hier kunt u vragen stellen, 
informatie ontvangen, uw zorgen delen en hulp aanvragen over gezin en opvoeding, geld 
werk en wonen, ruzie en geweld en andere zaken. U bent vrij om te komen op het 
inloopspreekuur en ook altijd welkom om een individuele afspraak te maken. 
 
 
Samenspeelplek Woudhuis  

Graag brengen we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de inclusieve speeltuin, 

het project waar de kinderen voor de zomer geld voor hebben ingezameld. De campagne 

was een groot succes, er is in totaal meer dan € 18.000,- ingezameld. Met dat geld is het 

doel, een samenspeelplek in het Woudhuis, voor kinderen met en zonder beperking, een 

heel stuk dichterbij! In augustus is gestart met fase 2 van het plan. Er wordt hard gewerkt 

aan een projectplan, dat dient als basis voor een subsidie-aanvraag bij de gemeente 

Apeldoorn. De beoogde openingsdatum van de speeltuin is 1 september 2022. Voor het 

ontwerp van de speeltuin heeft Willemijn input nodig, van kinderen en ouders. Om die input 

te krijgen wordt een participatiemiddag georganiseerd, houd de website van school en social 

media in de gaten voor meer informatie. 

Volgende week donderdag gaan een aantal leerlingen samen met kinderen van Het 

Kroonpad (school voor speciaal onderwijs) in overleg waaraan een inclusieve speeltuin zou 

moeten voldoen.  

Heeft u ideeën of wensen, wilt u helpen of alsnog doneren? Neem dan contact op met 

Willemijn via emailadres zedde1@hotmail.com 

mailto:zedde1@hotmail.com


Overstap van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) 
Het Edison College, Sprengeloo en Cortenbosch gaan vanaf volgend schooljaar samen 
verder als 2 scholen, namelijk: UGO (Verkennend VMBO) en UDO (Vakgericht VMBO)  
Beide opleidingen bieden VMBO-basis, VMBO- basis/kader, VMBO- kader, VMBO- kader/TL 
en MAVO aan.  
 
UGO  
(Verkennend VMBO) is een school waarbij de kinderen de tijd krijgen om te proeven aan 
zoveel mogelijk verschillende beroepen. De vakken hebben te maken met veel verschillende 
beroepenvelden. Je kan denken aan: de wereld van groen en natuur, techniek, kunst en 
cultuur, economie en ondernemen, zorg en welzijn, multimedia en vormgeving, sport en 
recreatie en voeding en horeca.  
 
UDO  
(Vakgericht VMBO) is een school die vakgericht aan de slag gaat. Wat bedoelen ze 
daarmee? De school bereidt de kinderen voor op een toekomst in zorg en welzijn of 
techniek.  Ook bij UDO zullen ze de kinderen laten proeven aan de verschillende 
beroepenvelden, maar ze zijn meer gericht op zorg en welzijn of techniek.  
 
Maandagavond 4 oktober is de voorlichtingsavond voor de leerlingen en ouders/verzorgers 
van groep 8. Het VO wil de ouders en leerlingen van groep 8 graag uitnodigen voor deze 
voorlichtingsavond waar meer informatie gedeeld wordt over het voortgezet onderwijs. Zoals: 
Wat is het VMBO? Wat is het verschil tussen atheneum en gymnasium en hoe kunnen de 
leerlingen zich aanmelden?  
Op www.vo-apeldoorn.nl  is meer informatie te vinden over de middelbare scholen van 
Apeldoorn en Twello. 
 
 
 

Oproep van de ondersteuningsplanraad (OPR) van het Samenwerkingsverband  

De OPR is op zoek naar nieuwe enthousiaste leden onder Apeldoornse ouders! Een aantal 

leden hebben afscheid moeten nemen omdat hun termijn vol was. In het kort is de OPR een 

medezeggenschapsraad net als dat wij deze op onze school kennen, maar dan van het 

samenwerkingsverband. In deze raad wordt vergaderd over het passend onderwijs in 

Apeldoorn. Heeft dit uw interesse? Dan vindt u als bijlage aan deze nieuwsbrief meer 

informatie. 

 

 

Buitenschoolse Apeldoornse sportactiviteiten Accres  

Om kinderen te laten ervaren dat sporten leuk en fijn is, 

organiseert Accres tal van sportactiviteiten door het jaar heen. 

Via de site kunnen jullie zien om welke sporten het gaat:  

https://sportstimulering.accres.nl/sport-van-de-maand  

De kinderen hebben ook het fysieke boekje van Accres 

meegekregen, hier staan ook alle activiteiten in.  

 
 
 
 
 

http://www.vo-apeldoorn.nl/
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Terugblik schoolreisjes: 
 
Slagharen – maandag 20 september – groepen 6 en 7. 
Wat hebben we een geweldige dag gehad! Prachtig weer (niet te 
warm, niet te koud, droog), iedereen was mee en iedereen aan het 
einde van de dag weer gezond terug. Het park was gezellig druk en 
tussendoor hebben we genoten van een heerlijke lunch. 
De jongens en meisjes gingen in groepjes door het park. Het was 
mooi om te zien dat de begeleiding die rondliep zo links en rechts om 
hulp werd gevraagd, maar dat de groepjes deze dag heel zelfstandig 
en verstandig in konden vullen! 
Ook buschauffeur Kevin had het zichtbaar naar zijn zin met onze club 
van de Regenboog Woudhuis! 
Een onvergetelijke dag waar we met z'n allen met plezier en trots op 
terug kunnen kijken! 
 
 
Burgers Zoo – donderdag 21 september – groepen 3,4,5 
Wat een super, leuke, fijne dag was het. 
In groepjes van 5 of 6 kinderen onder begeleiding van een juf of ouder mochten de kinderen 

door het park. En wat hebben ze veel gezien. Leeuwen die net gevoerd 
werden en erom vochten, baby-stokaapjes (aah), zebra's die elkaar 
verdrongen, een tijger die ons de hele tijd aankeek en grote vissen die 
over ons heen zwommen. Ga zo maar door. Wauw! 
En natuurlijk niet te vergeten de binnen - èn de buiten-speeltuinen, de 
patatjes, het drinken en de ijsjes. Het kon niet op.  
Op de terugweg werd gezellig gezongen in de bus onder leiding van juf 
Brenda achter de microfoon. En toen we aankwamen vertelde juf 
Pauline dat we de kinderen niet bij ons hadden in de bus.... Alle ouders 
schrokken zich een hoedje. Gelukkig was het een grapje!  Iedereen 

was er, gezond en wel        

Het was een onvergetelijke dag waar we met z'n allen met plezier en 
trots op terug kunnen kijken! 

 
 
Schateiland – donderdag 21 september – groepen 1,2 
We vertrokken met de bus, dat was al een heel spannend want in 
zo’n grote bus waren we nog nooit geweest! Gelukkig werden we 
door heel veel ouders uitgezwaaid en zongen we leuke liedjes. Al 
snel kwamen we bij Schateiland aan. We konden daar heerlijk 
klimmen, klauteren en op het springkussen en de trampolines 
springen. Ook was er een echte piratenshow en een piratendisco. 
Dat we patatjes en een ijsje kregen maakte de pret nóg groter! Als 
echte piraten gingen we weer terug de bus in! Moe en voldaan 
kwamen we weer aan bij de school. Natuurlijk verstopten we ons in 
de bus zodat de ouders dachten dat we achtergebleven waren bij 
Schateiland. Verrassing!! We gingen snel een dikke knuffel halen bij 
papa of mama. Het was een super leuke dag en gelukkig werken 
we deze weken nog verder over het thema piraten dus kunnen we elke dag nog een beetje 
piraat blijven.  
 

 

 


