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Hierbij ontvangen jullie de nieuwsbrief van de maand april. Veel leesplezier gewenst. 

 

 

Agenda 

 
 
 
Schoolfruit 
Deze week krijgen de kinderen voor de laatste keer schoolfruit dit 
schooljaar.  
Morgen krijgen de kinderen een mandarijn en vrijdag een peer.  
Vanaf na de meivakantie moeten de kinderen zelf weer fruit 
meenemen voor de kleine pauze.  
 
 
Cleanwise  
Het is zover! Alle PCBO-scholen scheiden vanaf nu afval en leveren plastic 
verpakkingsmateriaal, blik en drankpakken (PMD), groente-, fruit- en tuinafval (GFT) 
separaat aan. Zo ook de Regenboog Woudhuis!  
Daarvoor zijn onlangs ruim 360 afvalbakken en 60 PMD- en GFT- kliko's verspreid op de 
PCBO scholen, om het scheiden van afval zo gemakkelijk mogelijk te maken.   
  
Met het scheiden van afval zijn we weer een stapje duurzamer. Zo worden grondstoffen 
gespaard en doen kinderen en personeel hetzelfde als wat ze thuis gewend zijn. Ook in de 
lessen besteden we aandacht aan afval, hergebruik en duurzaamheid en gaan we praktisch 
aan de slag met afvalscheiding op school.  
 

Donderdag 21 april IEP Eindtoets groep 8 
Leerlingenraad 
 

Vrijdag 22 april Koningsspelen  
 

Woensdag 27 april Koningsdag -  kinderen vrij 
 

Woensdag 27 april  
t/m zondag 8 mei 
 

Meivakantie 

Donderdag 12 mei 
 
 
Woensdag 18 mei 
 

Schoolfotograaf 
Informatieavond Kamp (voor groep 8 ouders) Starttijd 19:30  
 
Schoolvoetbaltoernooi voor groep 5 en 6  
 

Woensdag 25 mei 
 

Volgende nieuwsbrief 
 

Donderdag 26 mei Hemelvaart  (Vrije dag voor de leerlingen) 
 

Vrijdag 27 mei Vrije dag voor de leerlingen 
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Zelftesten 
Het advies is nu om alleen nog een zelftest te gebruiken bij klachten. Wij hebben nog een 
ruime voorraad testen op school liggen, mocht u nog wat nodig hebben kunt u deze ophalen 
op school.  
 
 
Onderwijs anders organiseren 
De kinderen van groep 4, 5, 6 en 7 doen na de meivakantie mee met een pilot “anders 
organiseren”.  
Twee jaar geleden lagen de plannen al klaar om mee te doen met deze pilot. Dit kon toen, 
vanwege Corona, niet doorgaan. We zijn blij dat we nu deze pilot wel kunnen doen. De 
ouders van de kinderen uit deze groepen hebben hierover al bericht gehad.  
 
Deze pilot gaat over het betrekken van externe partners in de school om lessen te verzorgen 
Op deze manier krijgen kinderen meer les van mensen met een bepaalde expertise en 
hebben leerkrachten meer tijd om zich bezig te houden met de kernvakken. Het toenemende 
leerkrachttekort speelt hier uiteraard ook een rol in; wellicht zijn er in de toekomst ook andere 
mogelijkheden om het onderwijs vorm te geven. Deze pilot duurt vier weken. De kinderen 
krijgen de ochtenden gewoon les van hun eigen juf of meester. Tijdens deze lessen ligt de 
focus op de ‘gewone vakken’ en is er extra aandacht voor rekenen, taal en lezen. De meeste 
middagen worden op een andere manier vormgegeven, met behulp van externe partners. 
(Te denken valt aan Techlab, Markant, Beweegwijs e.d.) 
 
 
Bericht vanuit Bixo 

 

We hebben goed nieuws! Want na hard werken en lang wachten, kunnen 

we eindelijk aankondigen dat we bij Bixo Regenboog Woudhuis een 

gloednieuw kinderdagverblijf gaan openen! 

Dit wordt een kleinschalige groep voor kinderen 0 tot 4 jaar waarbij het 

kleinschalige karakter, persoonlijke aandacht en een huiselijke sfeer 

centraal staan.  

 

Vanaf dinsdag 7 juni 2022 openen de deuren en hopen wij de eerste baby lachjes, dreumes 

voetstapjes en peuter streken te verwelkomen!  

Deze dagopvang groep zal starten op maandag, dinsdag en donderdag van 07:30 uur tot 

18:30 uur.  Vooralsnog gaat deze opvang op deze op drie dagen open, maar we horen het 

graag wanneer u (ook) interesse zou hebben in dagopvang op woensdag of vrijdag.  

De groepsgrootte en mogelijkheden voor plaatsing zijn o.a. afhankelijk van de 

leeftijdssamenstelling van de groep (dus vol is vol). 

De komende weken gaan we ook in het gebouw verder met alle voorbereidingen voor deze 

start. Zo zal er een slaapruimte gecreëerd worden en 

zal één van de groepsruimtes omgetoverd worden tot 

kinderdagverblijf groep. 

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in meer 

informatie? Dan kunt u contact opnemen met Suzan 

Meijroos Vestigingsmanager Bixo Regenboog 

Woudhuis.  

vmregenboog@bixo.nl  of via het telefoonnummer 06-

29 224 347  

mailto:vmregenboog@bixo.nl


Bericht vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. 
Oproep: enthousiaste ouders met levens- of werkervaring 

Ben jij benieuwd wat er achter de schermen gebeurt en wil je begrijpen hoe processen 

binnen PCBO verlopen? Voor onze gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn we op 

zoek naar ouders die meedenken en meebeslissen over belangrijke onderwerpen rondom 

alle PCBO scholen. Als lid van GMR kun je rekenen op een leuke en vooral leerzame tijd.  

Als lid van de GMR: 

- behartig je de belangen van leerlingen, personeel en ouders op bovenschools niveau; 

- word je betrokkenheid door het bestuur zeer gewaardeerd;  

- overleg je goed en pragmatisch;  

- kun je iets leren over medezeggenschap en over de organisatie; 

- vergader je in de avond. 

Maakt bovenstaande jou enthousiast? We maken graag kennis met je! Meld je aan voor een 

intakegesprek of kijk voor meer informatie op https://pcboapeldoorn.nl/oproep-ouders  

 

Groep 8  
De tijd vliegt voorbij in groep 8. Deze week maken de kinderen 
de IEP Eindtoets, weer een stap dichter bij de overstap naar de 
middelbare school. De afgelopen weken hebben al in het teken 
gestaan van de werkweek naar Texel, op 7 tot en met 10 juni 
gaan we met de kinderen heel veel mooie dingen beleven. 
Welke activiteiten we gaan doen, houden we nog even geheim. 
Op de informatieavond voor de ouders van groep 8 wordt daar 
meer over verteld. We gaan in ieder geval op en top Texel 
verkennen!   
 
Als we het hebben over eind groep 8, dan gaat het natuurlijk ook 
over de musical!  Deze week zijn de rollen van de kinderen 
bekend geworden, we kunnen jullie alvast verklappen dat we 
“Het laatste level!” gaan opvoeren van Rep en Roer. De twee 
groepen zijn erg enthousiast, zij kunnen al bijna niet meer 
wachten tot het zo ver is.  
 
 
 

 
Terugblik op Pasen  

We kijken terug op een mooie paasviering met elkaar op 

donderdag 14 april. We hadden in onze eigen klas een 

viering en voor de onderbouw een paasontbijt.  

Vanuit het Apeldoorns vertelgenootschap werd er in elke 

klas een verhaal verteld dat met Pasen te maken had.  

In de middagen zijn er veel creatieve activiteiten geweest in 

de groepen.  

 

 

 

https://pcboapeldoorn.nl/oproep-ouders


Superkr8 festival  

We willen alle ouders en kinderen bedanken voor alle hulp, het aanwezig zijn op ons festival 

en natuurlijk het kopen van stroopwafels! Vanaf vandaag (woensdag 20 april) krijgen de 

kinderen de stroopwafels mee naar huis om langs te brengen bij alle buren en familieleden. 

Er zit opnieuw een QR code bij zodat mensen niet contant hoeven te betalen. Voor de 

kinderen die wel contant geld hebben gekregen, ontvangen wij dat graag dinsdag 26 april bij 

de eigen juf of meester op school. We hebben een fantastisch festival achter de rug waar we 

een heel mooi bedrag mee op hebben gehaald voor onze werkweek op Texel.  

  

Koningsspelen  

Aanstaande vrijdag 22 april worden er weer Koningsspelen georganiseerd. 

We starten de ochtend op het plein met de koningsdans, uitgevoerd door 

onze eigen groep 8A. Daarna is er in de ochtend een vossenjacht door de 

wijk waar elk groepje kinderen steeds opnieuw aan het bewegen wordt 

gezet!  

 

Iedereen mag uiteraard graag in het oranje of rood/wit/blauw naar school 

komen deze dag! We zijn wel weer klaar voor een feestje!  

  

Schoolvoetbal groep 5 en 6 

Op woensdagmiddag 18 mei vindt 

er een schoolvoetbaltoernooi plaats 

voor de groepen 5 en 6. We hopen 

dat we met een aantal teams onze 

school kunnen vertegenwoordigen 

bij dit toernooi. U kunt uw kind 

opgeven tot en met dinsdag 27 april 

bij de juf van uw zoon of dochter.  

De groepen 7 en 8 hebben het 

toernooi al gespeeld, helaas zijn we 

niet door, maar het was een 

geslaagde en sportieve middag! 

      

 

Avondvierdaagse 

Van 20 t/m 23 juni is er weer de Apeldoornse avondvierdaagse!  

De OuderRaad is al weer druk bezig met de voorbereidingen. We zouden het leuk vinden als 

er weer veel kinderen vanuit onze school meelopen, goed om de datum vast in jullie agenda 

te zetten. Meer informatie volgt snel!  

 
 
 


