
 
 

 
 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

We hebben vorige week een goede informatieavond 
gehad rondom eventuele andere schooltijden. Dank 
voor ieders input deze avond.  
 
Verderop in deze nieuwsbrief geven we samen met de 
MR nog een reactie op gestelde vragen of 
opmerkingen.  
 
Alle jongste leerlingen hebben vandaag een brief 
meegekregen waarop u uw mening kunt geven t.a.v. 
onze schooltijden. 
 
Graag zien we uw reactie voor 1 maart retour. Dit 
kan in de houten brievenbus in de hal.  
 
 
 
 
 

Carnaval 
Hoe bijzonder is het om dit jaar de jeugdprins Siem in ons midden te hebben samen 
met de pages Femme en Eva! Wij kijken uit naar een gezellig feestje op onze school! 
Om goed voorbereid te zijn zoeken we nog een creatieve ouder (of ouders) die het 
naambord wil schilderen voor de school. De naam wordt vlak voor carnaval onthuld. 
Graag aanmelden bij Karin. 
Op vrijdagochtend lopen we mee in de carnavalsoptocht 
door de wijk. We doen dit zoals altijd samen met de 
Vuurvogel. Vlinders die zin hebben om mee te lopen zijn 
uiteraard van harte welkom! Of sta gezellig langs de kant 
om te kijken en swing lekker mee op onze muziek!  
Op zaterdag 2 maart kunnen de kinderen ook gratis 
meelopen met de optocht van de Dwarsliggertjes (zie ook 
de poster op de deur). 
  

Kalender febr/maart 2019 
 
Week 8 
21/2 Oudergesprekken 
 
Week 9 
26/2 Oudergesprekken 
28/2 Carnavalsmiddag voor 1 t/m 3 
1/3 Carnaval voor 3 t/m 8  
 Continurooster tot 14u 
 
Week 10 
4-8/3 Voorjaarsvakantie 
 
Week 11 
12/3 Klassenraad Krekels 
14/3 Klassenraad Libellen 

Jarigen 18 febr t/m 25 febr 
 
22 februari: Vera (11 jaar) 
25 februari: Elena (10 jaar) 
25 februari: Carmen (8 jaar) 
 
 
 Geplande vervanging 
18-2 Esther werkt i.p.v. Christel in 6/7 
21-2 Carla -> Ivo (werkdruk IB en scholing) 
21-2 Marieke werkt i.p.v. Esther in 1/2 
22-2 Christel werkt i.p.v. Esther in 6/7 
 
 

 



 
 
 
 
Tuinwerkdag 
Op zaterdag 16 maart organiseren wij een tuinwerkdag. We willen deze dag 
ons schoolplein lenteklaar maken zodat het er weer spik en span uitziet voor alle 
spelende kinderen en voor de T&T van 21 maart.  
Helaas laat een écht groen schoolplein nog even op zich wachten, maar we gaan 
er deze dag met elkaar toch iets moois van maken! 
We zijn dan ook op zoek naar ouders die het leuk vinden om ons te helpen. 
Je hoeft geen groene vingers te hebben om aan kunnen sluiten, iedereen is 
welkom want vele handen maken licht werk ;-)!  
Graag aanmelden bij Judith.  
 
Even voorstellen 
Via Condor ben ik sinds januari wekelijks een dag 
werkzaam op de Regenboog als invaller. Deze 
functie combineer ik naast mijn werk als 
verpleegkundige in het Radboud ziekenhuis op de 
afdeling nierziekten. Koken, film, vrienden, muziek, 
paardrijden, zwemmen, kunst en cultuur, en alles 
wat op mijn pad komt, maakt dat ik geniet van de 
reis. Daarnaast is het onderweg zijn met mijn fiets 
een grote passie. Zo ben ik net terug van 8 
maanden fietsen door Europa richting Azië. Het 
bijzondere van les geven is verder komen dan 
jezelf. Kunnen, kennen, ervaren en beleven. 
Willem is mijn naam, woonachtig in Nijmegen… 
 
 
Informatieavond Andere schooltijden 
Na de schriftelijke uitleg in onze brief van 4 februari j.l. hebben we vorige week tijdens de 
informatieavond een toelichting hierop gegeven. Ongeveer een kwart van de gezinnen was 
hierbij aanwezig. Er was deze avond ook ruimte voor vragen en overige opmerkingen en/of 
aanvullingen. 
 
Naast praktische zaken en goede tips die relevant voor ons zijn als we over zouden gaan naar 
een continurooster, waren er ook wat vragen die we nog onderzocht hebben vooraf aan deze 
peiling. Hieronder onze antwoorden. 
 
  

 



 
 
 
 
 Mogelijkheid 5 gelijke dagen model (alle dagen van 8.30-14.00u). Een aantal ouders gaf aan 

hier de voorkeur aan te geven bij een wijziging van schooltijden. Er is opnieuw berekend 
wat dit betekent voor de onderwijsuren van de leerlingen en voor het team. De 
consequenties zijn echter te groot (denk aan gefaseerde invoering voor de groepen 
vanwege tekort aan onderwijstijd en het gevoel van verzwaring van de werktijd voor het 
personeel) waardoor dit ook na herberekening geen optie is. 

 Het werken met een proefperiode van bijvoorbeeld een week om het werken met een 
continurooster te ervaren. Al tijdens de avond bleken hier teveel nadelen aan te zitten. 
Bijvoorbeeld de chaos die het oplevert om dit thuis geregeld te krijgen en de vraag werd 
gesteld in hoeverre je met een week kunt ervaren hoe het is voor een kind. We kiezen dus 
niet voor een proefperiode. 

 In de optie voor het continurooster is gekozen voor een vrije woensdagmiddag. De vraag 
werd gesteld of er gestemd kon worden voor een woensdag- of vrijdagmiddag vrij. Ook hier 
hebben we te maken met onderwijstijd van leerlingen en de wens om van ons als school om 
de ‘knip’ in het midden van de week te maken. De bestaande optie (woensdagmiddag vrij) 
blijft behouden. 

 Kan de BSO aangeboden worden voor een uur ter overbrugging? Bijv. van 14.30-15.30u of 
op woensdagmiddag van 12.20-14.30u? KION had vooraf aangegeven dit niet in hun aanbod 
te hebben. Toch zijn beide aanbieders opnieuw benaderd met deze vraag. Iets in eigen 
beheer aanbieden zou ook iets zijn om nog te onderzoeken. We kampen echter met 
ruimtegebrek voor zoiets, wellicht dat hier in de toekomst meer mogelijkheden voor zijn. 
Vooraf aan de peiling is hier geen uitsluitsel over. 

 De peiling wordt door een aantal ouders als ondemocratisch ervaren vanwege verschil in 
zwaarte van de stemmen. Dit klopt. Omdat het om een peiling gaat en niet om een stemming 
kiezen wij er toch voor om de schoolduur van het jongste kind uit een gezin van invloed te 
laten zijn. 

 Er is gekozen voor een peiling waarbij iedere ouder zijn/haar mening kan geven, zo 
kwamen we ook tegemoet aan gescheiden ouders. Op de informatieavond is geopperd dat 1 
reactie per adres wellicht beter zou zijn geweest. Omdat in eerdere brieven al gesproken is 
over 1 reactie per ouder heeft de MR toch besloten dit voor nu zo te laten. 

 
We blijven dus bij onze eerstgenoemde twee opties waar we graag uw mening over horen.  
 
1. Het continurooster: de lunchpauze wordt verkort en ingevuld door de leerkrachten zelf. Er 

is wel ruimte om te eten en buiten te spelen. Een dag duurt van 8.30 tot 14.30u. Op 
woensdag zijn de leerlingen in de middag vrij vanaf 12.30u.  

2. Huidige schooltijden: het huidige rooster wordt behouden.  
 
Alle jongste leerlingen hebben vandaag een formulier meegekregen waarop u uw mening kunt 
geven. De reacties kunnen ingeleverd worden in de houten brievenbus in de hal. 
 
PS: mocht u uw mening anoniem willen geven, knip dan even de naam van het formulier af… 
  



 
 
 

 
Vanuit de groepen 
 
Krekels 
Levend rekenen 
Vanuit de vergadering kwamen allerlei voorstellen voor de schoolreis.In groepjes zijn 
we hier de afgelopen weken mee aan de slag gegaan. Vooraf hadden we ons  enkele 
vragen gesteld die we moesten weten om te bepalen of het haalbaar was. Zoals: waar is 
het, hoe lang is het rijden, wat zijn de openingstijden, wat is de prijs per kind en per 
ouder? 
Daarna zijn de kinderen in groepjes dit gaan opzoeken, wat nog een hele klus was. Waar 
vind je wat op de website, hoe lees je dit, hoe reken je het uit? 

Uiteindelijk is dit het 
resultaat geworden: 
 

De definitieve bestemming 
gaan we deze week bepalen. 
 
Let op: 20 februari wordt er 
buiten getennist door onze 
groep. De kinderen hebben 
hiervoor sportkleren nodig 
(trainingspak en 
sportschoenen, graag deze ’s 
morgens al aan hebben). 

 
 
Gezocht voor de carnavalsoptocht: een bolderkar voor de krekels. We moeten hem  
kunnen en mogen versieren. Graag zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven. We willen 
hem graag op 27 februari versieren. 
 
Tijdens de vergadering zijn de leerlingen met het leuke idee gekomen om een 
pyjamadag te houden. Nu neem ik op dinsdag 26 februari  afscheid van de groep , ik 
wil deze dag graag afsluiten met een pyjamafeestje. Dit houdt in dat elke leerling in 
zijn/haar pyjama /joggingkleding naar school mag komen, dit is niet verplicht. Alle 
leerlingen mogen ook als ze willen één knuffel meenemen. Groetjes Femke  
 
 
  



 
 
 
 
Vuurvliegen & Sprinkhanen 
 
De volgende ouders hebben zich opgegeven om ons te helpen bij het kamp: 
Alma (Siem, Eva), Eddy (Dauwe, Meie), Bram (Elena) en Jochem (Rosalie) willen 
het hele kamp met ons mee. 
Sandra en Jeroen(Audrey), Dolly (Celeste) , Simone (David en Clemens) en Leonie 
(Tristan) hebben aangegeven een dag/avond te kunnen helpen. 
 
Na de voorjaarsvakantie gaan we plannen maken en weten we dus ook op welke 
momenten extra hulp handig is, wij nemen dan contact op met de ouders die 
hebben aangegeven op die dag te kunnen helpen. 
 
 

 
 
 

  



 
 
 

 
Informatie vanuit externen 
 

 


