SpilPost
Vrije Basisschool De Regenboog
Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk
Zij-Instroom
leerkracht
Graag reageren
voor 23 september
naar Bas van Rooij
Pauzewach

Jaaropenin
Ieder jaar openen we het schooljaar samen met de 3 “Eindhovense”
vrijescholen, Vrijeschool Brabant, Vrijeschool Peelland (Helmond),
Vrijeschool Novalis en Vrijeschool De Regenboog. Iedere school heeft
een deel van een Engelensteen (Selenium, genoemd naar de maangodin
Selena) gekregen die tijdens deze dag weer bijeen geplaatst worden.
De dag staat dus in het teken van
verbinding, energie, ontmoeten en
inspireren
We starten met het oplezen van de
“Ongedrukte passage”, zingen samen,
ontmoeten en laten ons voeden met een
inspirerende lezing. Deze keer was de
gastspreker Marcel de Luew. In de
avonduren was er dezelfde lezing voor
ouders en bekenden van onze
Vrijescholen

Je staat tijdens de
kleuter-pauze bij
de deur van de
kleutergang om
o.a. te regelen dat
er niet te veel
kinderen tegelijk
naar de wc gaan
en kinderen te
helpen met bv een
schone broek.
De kleuters spelen
buiten van 11.15
tot 12.15, er is
pauzewacht nodig
op ma, di, do en
vr
Bij interesse
Mar Verleg

Nicole Degenaa

Euritmi
Iedere vrijdag krijgen de kinderen uit de bovenbouw weer euritmie door Ber Cordewener. Dit
schooljaar komt er eveneens een ouderavond rondom euritmie zodat jullie kunnen ervaren
wat de meerwaarde van euritmie is.
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Momenteel wordt intern Nicola geschoold als vaste euritmiste voor school.

Nieuwe coördinatore
Gezien de grootte van de school is de school onderverdeeld in 3 bouwen, de kleuterbouw, de
middenbouw en de bovenbouw. Deze worden begeleid door coördinatoren.
De coördinatoren vormen de schakel met de directie. Dit jaar starten we met nieuwe coördinatoren
binnen school. Deze zijn niet aangewezen. Het team kan solliciteren op deze functie.
Een sollicitatiecommissie bestaat uit teamleden, een PMR-lid en directie. Uit deze
sollicitatieprocedures zijn Sigrid voor de bovenbouw en Silke voor de middenbouw gekozen.
Bas is coördinator voor de kleuterbouw. Coördinatoren vertegenwoordigen niet het team over
beleidszaken.
PMR-leden (personeelsgeleding MR) vertegenwoordigen het team
Binnen school zijn dit Sigrid, Susanne Caris en Roos. Er komt nog 1 teamlid bij.

Wat is de relatie tussen de school en de Christengemeenschap?
Deze vraag werd mij gesteld tijdens het Sint Jans feest. Een vader was het opgevallen dat er 4x per
jaar een aankondiging staat in de Spilpost voor het bijwonen van een tuintje of familieviering in het
kerkgebouw van de Christengemeenschap in Veldhoven.
De relatie tussen de school en de kerk is; dat beiden 100 jaar geleden zijn ontstaan vanuit een
wens tot vernieuwing. En de mensen die deze vernieuwing in gang zetten zijn allemaal te rade
gegaan bij Rudolf Steiner. Dus wat de Christengemeenschap en de Vrije School gezamenlijk hebben
zijn de wortels in de antroposo e.
Achtergronde
Anders dan in andere kerken wordt in de Christengemeenschap niet aangegeven hoe en wat men
moet geloven. De gemeenteleden zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen geloofsinhoud. Daarin
gaat een ieder zijn eigen weg. In de Christengemeenschap wordt de gemeenschap gevormd door
het gezamenlijk voltrekken van de zeven sacramenten, die de belangrijke momenten in een
mensenleven markeren. Deze sacramenten worden voltrokken bij de doop, de jeugdwijding, bij het
biechtgesprek, bij de mensenwijdingsdienst, de huwelijkswijding, de priesterwijding en de
stervenswijding
De mensenwijdingsdienst is vergelijkbaar met wat in andere kerken de kerkdienst, de mis, en de
eredienst wordt genoemd. De sacramenten worden voltrokken door gewijde priesters. De
Christengemeenschap kent zowel mannelijke als vrouwelijke prieste
De Christengemeenschap in Eindhoven heeft een website.
https://eindhoven.christengemeenschap.nl
Op deze website staat te lezen dat de jaarlijkse Michaels conferentie dit jaar in het gebouw van
de Vrije School de Regenboog wordt gehouden. Op vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober
De afsluiting van de conferentie wordt in het kerkje in Veldhoven gegeven. En het Michaels tuintje
voor de jonge kinderen op zondagmiddag 2 oktober in het schoolgebouw aan de Mimosalaan
Wil jezelf (een onderdeel van) de Michaels conferentie bijwonen, dan ben je welkom. Ook bij het
tuintje of de mensenwijdingsdienst kun je aanwezig zijn. Je hoeft je hier niet voor aan te melden
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Bettina Garcia (lid van de Christengemeenschap en leerkracht bij Vrije School de Regenboog)

Super leuk we hebben op donderdag 22 september een hockey clinic voor de groepen 3,4 en 5 bij
hockeyclub oranje-rood.
Deze clinic zal plaatsvinden tijdens de gymles.
Op deze dag wil ik jullie vragen om de kinderen buiten sport kleding en schoenen aan te geven naar
school.
Let even goed op het weer want de clinic is buiten.
Verdere informatie volgt via de groepsleerkracht / Parro
Sportieve hockey groeten,
Janne De gymjuf.

Martine en Nicol
Oproep van de handwerkju e
Wij kunnen wel wat extra handen gebruiken in de
handwerklessen
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers/
oma’s/opa’s/tante’s…. die het leuk zouden vinden
om te assisteren in de handwerklessen
De lessen zijn één keer per week (45 min) op
maandag (groepen 3,4,5) en donderdag (groepen
6,7,8) op vaste tijden. Het is het jnste wanneer je
voor een wat langere tijd mee kunt helpen. We hopen
uiteindelijk een vast clubje te krijgen die kan
ondersteunen. Dit kan in de klas van je eigen kind en/
of in andere klassen, je kunt hierin je voorkeur
aangeven, en in overleg stemmen we dit dan af. Het
kan ook voorkomen dat er bij bepaalde klassen of
opdrachten op dat moment geen hulp nodig is, of
bijvoorbeeld met een klein groepje kinderen
Wat vragen we van jou
Het is jn wanneer je enigszins creatief of een beetje
“handig” bent (je hoeft geen expert te zijn op het
gebied van handwerken). Met enthousiasme kom je al
een heel eind! Verder is het handig wanneer je exibel
bent en je genoeg geduld hebt om de kinderen rustig
en liefdevol te kunnen helpen
Wat bieden wij jou
Onze dankbaarheid! En natuurlijk ook een mooie
ervaring: je krijgt een kijkje in de lessen, en je bent,
van wat dichterbij, betrokken bij het onderwijs van je
kind
Lijkt het je wat
Stuur dan even een mailtje naar s.moret@vbsderegenboog.nl en dan hoor je snel meer
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Groetjes van de handwerkju en
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Hockey clinic

Wie doet nu eigenlijk wat?
Bij wie kun je terecht met
vragen over inschrijving
van je kind, Parro,
schoolbeleid, nanciën
Omdat er wat
onduidelijkheid is bij wie
je met vragen terecht kunt
hier een kort overzicht van
wat wij doen
Martin
- Personeelsadministrati
- Financie
- Huisvestin
- Secretariële
werkzaamheden voor
bestuur Regenboog en
Wonderboo
Nicol
- Communicatie website,
Parro / Parnassys,
SpilPost, telefoon en
mai
- Contact algemene
vragen klassenouder
- Administratie leerlingen,
mutaties, absentie
- Algemene vragen school

Wij zoeken ouders die graag een
uurtje in de week de bieb bemannen

Beste ouders
Als het goed is hebben alle ouders die zich hebben
ingeschreven vandaag van ASML een mail gekregen
om jezelf aan te melden voor de groep Regenboog.
Dit is belangrijk anders heb je geen
inschrijfnummer en is je inschrijving niet compleet
voor de marathon. Doe dit voor 18-9-2022!
Zorg dat je het inschrijfnummer onthoud want dit
maakt het proces met het ophalen/uitdelen van de
inschrijfnummers makkelijker.
Let op dit formulier dient u voor alle kinderen en
ouders die mee rennen in te vullen.
Let goed op dat u het juiste kind bij de juiste
afstand invult (ik heb dus een uitnodiging gestuurd
voor de mini marathon en de city run).
Op onderstaande datums zal de training
plaatsvinden op kerstroosplein (waar de trainingen
voor de vakantie ook waren).
- Donderdag 22 september, start 15:00 tot 15:30
- Donderdag 29 september, start 15:00 tot 15:45
- Donderdag 6 oktober, start 15:00 tot 15:45
Als uw kind op de BSO zit in de school/naast de
school kan hij/zij met mij meelopen en breng ik ze
terug na de training. Geef dit even door aan mij en
aan de BSO.
Heeft u geen mail ontvangen of vragen mail mij
dan. J.jansen@vbs-deregenboog.nl
Groeten Janne

Tijden
08.30-10.0
Woensda
Andere dagen zijn ook welkom
Info bij Bettina Garcia

De Rup
Ook het school winkeltje de rups is dit
schooljaar weer geopend met allerlei leuke
kadootjes en knutselspullen, maar ook om
gezellig te kletsen
Openingstijden
Woensdag 11.30-12.3
Vrijdag 08.20-09.3
Heb jij zin en tijd om soms op vrijdag te
helpen? Laat het ons weten
Wij zoeken nog eigen werk van ouders om
onze winkel mee te vullen. Heb jij een mooi
product welke je zou willen verkopen in de
rups? Kom op woensdag of vrijdag eens
langs
Ook beginnen wij met een handig
ruilsysteem voor euritmie schoentjes. Lever
je oude euritmie schoentjes in bij de Rups en
neem een nieuw paar mee! Zo hoeven jullie
niet telkens nieuwe schoentjes te kopen bij
al die snel groeiende voetjes

.
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29-09
Michaelsfeest

:


22-09
Hockey Clinic
gr. 3-4-5

,


27-09
Ouderavond
Wonderboom

0


21-09
Algemene
ouderavond
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Tot kijk bij de Rups!
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Bieb ouder(s) gezocht

Maratho

