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1. Voorwoord 

 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Zo aan het begin van een nieuw schooljaar is het fijn om alle praktische informatie weer even op een 

rijtje te hebben. 

In deel A van deze schoolgids staat alle formele/wettelijke informatie, maar heel veel daarvan is niet 

praktisch voor dagelijkse gebruik.  

Daar is dit ‘deel B’ voor. 

Naast de schoolgids (deel A en B) is ook de website en het Regenboognieuws (RBN) een belangrijke 

bron van informatie. 

Deze RBN verschijnt iedere paar weken en wordt per e-mail aan alle ouders verstuurd. 

Wij gaan er natuurlijk wel van uit dat u deze RBN dan ook echt leest en dus op de hoogte bent van de 

informatie die erin staat. U kunt deze nieuwsbrieven ook terugvinden op onze website. 

Namens het team van De Regenboog wensen wij u en uw kind(eren) een goed en plezierig schooljaar 

toe. 

Jet van Eijsden 

Directeur basisschool De Regenboog 

  



 

2. SAMENSTELLING PERSONEEL 

 

CATSLAAN  

GROEP 1/2 A maandag t/m woensdag - Ilona Winters (zwangerschapsverlof vervanging door 

Malissa Vuijst) 

donderdag en vrijdag - Malissa Vuijst 

GROEP 1/2 B Marjolein van Domburg 

GROEP 3/4  Iris van Vliet 

GROEP 5 maandag t/m donderdag – Machteld van Ingen 

vrijdag – Sandra Spruijt 

GROEP 6 Paul Beeren (Paul vervangt Mirjam Korthout tot zij volledig terug is) 

GROEP 7 maandag, dinsdag en vrijdag – Fedor de Goeij 

woensdag en donderdag – Evelien de Loomé 

GROEP 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag - Guus van der Lubbe 

woensdag – Annika Pegtel 

 

ZUIDLAAN  

GROEP 1/2 maandag t/m woensdag – Laura de Boer 

donderdag en vrijdag – Sanne van Pelt 

GROEP 3 maandag en dinsdag – Annika Pegtel 

woensdag t/m vrijdag – Marie-Elise Vermeer 

GROEP 4  maandag t/m woensdag – Andrea Twaaflhoven 

donderdag en vrijdag – Laura van Genderen 

GROEP 5/6 maandag t/m woensdag – Desiree Blankenspoor 

woensdag t/m vrijdag – Elly Verbakel 

GROEP 7 Joyce Sleeuwenhoek 

GROEP 8 Petra Barnhoorn 

 

 

  



 

OVERIG  

DIRECTEUR Jet van Eijsden 

INTERN 

BEGELEIDER 

Locatie Zuidlaan – Gabriëlle ter Maten 

Locatie Catslaan – Annette van Heerde 

SPORTDOCENT Paul Spijkerman 

PRISMAKLAS Desiree Blankenspoor 

ADMINISTRATIE Alice van Rijn 

CONGIERGE Sabrina de Bruin 

 

 

  



 

3. HOE GAAN WIJ MET ELKAAR OM? 

 

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 

Wij hebben een protocol dat bij de directie ter inzage ligt. De Regenboog vindt het ‘omgaan met 
elkaar’ een belangrijk gegeven in en om de school. Kinderen leren respect te hebben voor een ander 
en begrip op te brengen voor de medemens. Wij hopen dat de regels elk kind scherp houdt dat het 
omgaan met elkaar van belang is voor nu en later.  
 

VREEDZAME SCHOOL 

De Regenboog is een Vreedzame School. Dit is een compleet programma voor basisscholen voor 
sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een 
leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin de 
kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich 
verantwoordelijk voor elkaar, voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen de 
mensen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de Schoolgids deel A. 
  

De 10 Gouden Regels 

1. Ik behandel iedereen zoals ik zelf graag behandeld wil worden. 
2. Ik gebruik geen ongewenste namen of bijnamen. 
3. Ik raak een ander kind niet aan als die dat niet wil. 
4. Ik vraag het een ander als ik iets van een ander wil gebruiken. 
5. Ik sla, duw of schop niet. 
6. Ik roddel niet, lach niemand uit en sluit niemand buiten. 
7. Ik los ruzies op door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren. 
8. Ik vraag hulp aan de juf, meester of aan een andere volwassene, als ik het zelf niet kan 

oplossen. 
9. Ik durf hulp te vragen, dat is slim. 
10. Ik vertel pesterijen die ik zie aan de juf, meester of een andere volwassene. 

 
Naast deze gedragsregels maakt iedere leerkracht samen met de groep aan het begin van een nieuw 
schooljaar groepsgebonden klassenregels. 
 
 
  



 

4. LESTIJDEN  

 
Wij werken met een continurooster. 
De lestijden voor groep 1 t/m 8 zien er als volgt uit: 
 

Dag Ochtend 

Maandag 8.30  - 14.30 uur      

Dinsdag 8.30  - 14.30 uur      

Woensdag 8.30  - 12.00 uur      

Donderdag 8.30  - 14.30 uur      

Vrijdag 8.30  - 14.30 uur      

 
 

5. OUDERVERENIGING  ( OV) 

 
Het bestuur van de Oudervereniging is een actieve club ouders die met behulp van 
de leerkrachten van school allerlei activiteiten verzorgt voor leerlingen en ook voor 
ouders. 
Ieder jaar worden het Sint-, Kerst- en Paasfeest, Koningsspelen en de 
Avondvierdaagse georganiseerd. Ieder jaar vindt er een educatief schooluitje plaats. 
Eén keer per jaar vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats (ALV). Het 
Algemeen Bestuur vergadert zes keer per jaar.  De directie is daarbij aanwezig om de communicatie 
tussen school en de Oudervereniging goed te laten verlopen. 
 
Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen: 
Voorzitter:   Paola Scheurwater  ZL    
Penningmeester:  Nienke Bongaards ZL  
Secretaris:   Marjolein Smith CL 
 

Algemeen bestuur Commissieleden 

Daniëlle Hansum ZL 
 

? 

Miranda Boterkooper CL 
 

? 

Paul van Leeuwen ZL 
 

 

 
Na inschrijving van uw kind op school bent u automatisch lid van de Ouderverenging. Er wordt 
gevraagd een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Dit geld is hard nodig om de activiteiten op school 
te kunnen organiseren en bekostigen. 
 
  



 

Vrijwillige ouderbijdrage 

 
Voor schooljaar 2018-2019 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 25,00 per leerling. 
Dit bedrag is als volgt berekend: 
 
Voor activiteiten die hierboven genoemd zijn:  €  15,00 
Sinterklaascadeau                                                   €    5,00 
Klassenbudget                                                         €    2,50 
Diversen                                                                      €    2,50 
Totaal                                                                           €  25,00 
 
Daarnaast brengen we apart de kosten voor het educatieve uitje in rekening. Hiervoor geldt een 
richtbedrag van €15,-. 
 

6. MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)  

 
De Medezeggenschapsraad, of kortweg de MR, is samengesteld uit ouders en  
leerkrachten van de school. Iedere school heeft zijn eigen MR, die de achterban vertegenwoordigt 
ten aanzien van het beleid op school. Door nauw overleg en vroegtijdige betrokkenheid komt de MR 
tot beslissingen in haar adviserende en sturende functie. Ons motto is met optimistische en kritische 
blik het beleid toetsen en sturen. Communicatie met alle partijen is hierin zeer belangrijk. De 
vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 
De vergaderdata kunt u in de kalender terugvinden. De notulen zijn te vinden op de website van de 
school.  
Uw mening telt!  Heeft u vragen of opmerkingen die u met de MR wilt bespreken? Voor informatie of 
opmerkingen kunt u ons mailadres gebruiken: mr.regenboog@degroeiling.nl. 
                                         
Leden van de MR 2017-2018 
 

 Sigrid Brummelhuis (oudergeleding – Voorzitter) 

 Marjolein Domburg (personeelsgeleding – Secretaris) 

 Jose van Leeuwen (oudergeleding - Vice-voorzitter) 

 Lisette van der Sluis (oudergeleding)  

 Raymond Dijkstra (oudergeleding) 

 Elly Verbakel (personeelsgeleding) 

 Joyce Sleeuwenhoek (personeelsgeleding) 

 Mirjam Korthout (personeelsgeleding)  
 
Bij de ingangen van de school vindt u een foto met daarop de leden van de MR. Zo ontdekt u een 
gezicht bij een naam en kunt u de desbetreffende persoon aanspreken voor vragen en/of 
opmerkingen. 
 
 

  



 

7. VAKANTIEROOSTER 

 
Het schooljaar 2018-2019 is een langer schooljaar, omdat de zomervakantie in 2019 later valt dan in 

2018. Doordat de meivakantie juist vroeger is, is er na de meivakantie een periode van elf weken te 

overbruggen. Voor veel kinderen is dat aan het einde van het schooljaar te lang. Daarom hebben we 

besloten om ook volgend jaar een week vrij te geven in juni (voor Pinksteren). Uiteraard gaan de 

kinderen ook volgend schooljaar weer ruimschoots genoeg dagen naar school. 

Zomervakantie 2018 - 13 juli tot 26 augustus 2018  

Studiedagen – 27 en 28 september 2018 

Herfstvakantie - 20 tot 28 oktober 2018 

Studiedag – 19 november 2018 

Kerstvakantie – 22 december 2018 tot 6 januari 2019 

Studiedag – 22 februari 2019 

Voorjaarsvakantie – 23 februari tot 3 maart 2019 

Studiedag – 11 maart 2019 

Paas- / Meivakantie – 19 april tot 5 mei 2019 (Inclusief Paasweekeinde) 

Pinstervakantie – 30 mei tot 10 juni 2019 (inclusief Hemelvaart en Pinksteren) 

Studiedag – 1 juli 2019 

* VERHUISDAGEN 

We hebben twee reserve vrije dagen aan het eind of begin van het schooljaar in verband met de 

mogelijke verhuizing naar het nieuwe schoolgebouw.  

Als De Regenboog in de zomer van 2019 al kan verhuizen naar ons nieuwe schoolgebouw, dan zijn de 

kinderen op 17 en 18 juli al vrij en begint de zomervakantie dus op dinsdag 16 juli.  

Mocht de nieuwbouw nog iets langer op zich laten wachten, dan gaan de kinderen op 17 en 18 juli 

gewoon naar school en is vrijdag 19 juli de eerste dag van de zomervakantie. 

 

8. TUSSENSCHOOLSE OPVANG/ LUNCH 

 

Alle kinderen eten tussen 11.30 uur en 12.45 uur. Zij eten en spelen buiten onder begeleiding van 

TSO medewerkers. De leerkrachten hebben dan een half uur lunchpauze. 

Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen een verantwoorde lunch meegeven waar zij 

voldoende aan hebben. De melkbekers kunnen in de koelkast gezet worden. Iedere groep regelt dit 

zelf. 

 

9. BUITENSCHOOLSE OPVANG  

 
In ons gebouw aan de Catslaan zit de kinderopvang van Kind&Co, voor meer informatie kunt u met 
hen contact opnemen. 
 

 

  



 

10. PRAKTISCHE INFORMATIE 

 

GYMMEN 

 
Gymmen doe je in gymkleding, dit is verplicht te dragen. Als een kind de gymkleding is vergeten kan 
het niet mee gymmen. De leerling blijft dan op school om in de klas te werken. 
 
Wij vinden het handig als de gymkleding van de kinderen in een aparte tas zit. Het liefst géén plastic 
tas, maar van katoen, linnen of in een sporttasje! Voor de kleutergroepen vragen wij u om 
gemakkelijke gymschoenen mee te geven (bijvoorbeeld met klittenband of instapgympen). 
Na de gym is het wassen van voeten, handen en gezicht prettig, daarom vragen wij u een handdoek 
mee te geven. Wij vragen u de kleding en tassen te voorzien van naam.  
 

SCHOOLBENODIGDHEDEN 

In groep 3 krijgen alle kinderen een basispakket van schoolbenodigdheden bestaande uit een etui 
met een gum, een potlood en kleurpotloden. In groep 4 krijgen de kinderen een vulpen en oordopjes 
om te kunnen werken op de computer. De vulpen kost €6,50 en de oordopjes €2,50. Indien 
materialen kwijtraken of kapot zijn, moeten de kinderen nieuw materiaal op school kopen of zelf 
aanschaffen. De leerlingen blijven tot en met groep 8 met een vulpen/stabilo schrijven. In de 
groepen 7 en 8 wordt zelf een agenda aangeschaft. Kwijtgeraakte en kapotgemaakte spullen dienen 
de ouders of leerlingen te worden vergoed.  

 

MOBIELE TELEFOONS 

Op school gebruiken de leerlingen geen mobiele telefoon. Niet tijdens schooltijd en niet in de school. 
De telefoons zijn uit en zitten in de tas of in een speciale bak in de klas. 
 

AFMELDEN LEERLING 

Wij zijn op school bezorgd als uw kind niet op tijd in zijn/haar klas verschijnt. Wilt u ons even bellen 
in geval van ziekte, een doktersbezoek, dat u zich heeft verslapen of i.v.m. een andere 
omstandigheid. De leerkrachten van de kleutergroepen willen ook graag weten of uw kind wel of niet 
wordt opgehaald en door wie dat gebeurt. Bedankt voor uw medewerking. 
 

BEREIKBAARHEID OUDERS/VERZORGERS 

De communicatie biedt tegenwoordig vele manieren om (bijna) altijd bereikbaar te zijn. Heeft de 
school voldoende gegevens om u te kunnen bereiken? 
In de eerste weken van het schooljaar ontvangt u van ons een bereikbaarheidsformulier. Hierop kunt 
u aangeven wie wij kunnen benaderen bij noodsituaties. 
 

SNOEPEN, TRAKTATIES EN TUSSENDOORTJES 

Het hele jaar door wordt er veel getrakteerd. Wij vieren de verjaardagen in onze eigen groep. In de 
pauze mogen de kinderen, als zij dat willen, de leerkrachten trakteren. Over de soort traktaties willen 
wij u verzoeken aan alternatieven voor ‘snoep’ te denken. Veel snoepen is niet goed! Er zijn kinderen 
die geen suiker of kleurstoffen mogen gebruiken. Trakteren is net zo leuk en lekker met iets uit de 
gezonde voedselschijf. 
 
De kinderen mogen in de ochtend een tussendoortje meebrengen. Uiteraard willen wij graag een 
gezond tussendoortje. Snoep of koek is niet toegestaan. Wel toegestaan is bv. Liga, een boterham, 
fruit, groente, Sultana, ontbijtkoek e.d.. Op maandag-woensdag-vrijdag is het fruitdag. De kinderen 
mogen dan uitsluitend fruit meenemen als tussendoortje. 
 



 

11. ADRESSEN 

 
Basisschool De Regenboog 
JACOB CATSLAAN 3 
2741 XL Waddinxveen 
Telefoon: 0182 - 61 37 07 
directie.regenboog@degroeiling.nl 
www.regenboogwaddinxveen.nl 
 
PETER ZUIDLAAN 2 
2742 VZ Waddinxveen 
Telefoon: 0182- 61 42 26 
Directie.regenboog@degroeiling.nl 
www.regenboogwaddinxveen.nl 
 
Bankrekeningnummer NL 68 ABNA 0551 008 806 
T.n.v. Basisschool De Regenboog te Waddinxveen 
 
 
Stichting de Groeiling 
Aalberseplein 5 
2805 EG Gouda 
T 0182 - 670 051 
E secretariaat@degroeiling.nl 
I www.degroeiling.nl 
 
 
De GroeiAcademie 
Ouverturelaan 10 
2807 JT Gouda 
T 0182 - 678 979 
E groeiacademie@degroeiling.nl 
I www.degroeiacademie.net 
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