
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
 
We zijn gestart!  
 
De kinderen kwamen vanmorgen enthousiast binnen 
na een heerlijke vakantie. Nieuwsgierig naar hun 
nieuwe klas, juf en/of meester en blij om vriendjes en 
vriendinnetjes weer te zien. 
  
In alle groepen werd natuurlijk rustig opgestart maar 
er is ook alweer hard gewerkt! 
 
We verwelkomen ook 3 nieuwe (al deels bekende) 
collega’s. Helga, die eerst de leerlingbegeleiding deed, 
staat nu elke donderdag bij de Vlinders. Willem, die 
eerst de vervanging voor de werkdrukregeling deed, 
staat nu op donderdag en vrijdag bij de Krekels.  
 
En tenslotte Ronny, onze nieuwe conciërge, die ons zal ondersteunen bij de duizend en 
één klusjes in en rondom de school. Hij is er op maandag, woensdag en vrijdag.  
 
Om 10u hebben we met de hele school het nieuwe schooljaar ingeluid met een welkom 
voor iedereen, ons Regenbooglied en wat lekkers in Regenboogkleuren.  
 
We maken er een mooi schooljaar van met elkaar!  
 

 
 

Kalender aug/sept 2019 
 
 
Week 36 
2/9    Klassenraad 1-2 en 5-6       20-2130u 
5/9    Klassenraad 2-3, 4 en 7-8   20-2130u 
 
Week 37 
12/9   Studiemiddag. Alle knd om 12u VRIJ. 
 
Week 38 
16/9 Oudervereniging        2030u 
17/9 Medezeggenschapsraad 20u 
 
 
 
         
 
Jarigen 19 t/m 26 aug 
26 aug:  Tula (11 jaar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
20 aug: Annelies -> Karin (werkdruk) 
 



 
 
 
 

Toelichting en wijzigingen jaarkalender  
• Op donderdagmiddag 29 augustus stond een 

studiemiddag gepland. Deze VERVALT. Hiervoor in 
de plaats hebben we op donderdagmiddag 12 
september wel een studiemiddag. De leerlingen zijn 
vanaf 12u VRIJ. De buitenschoolse opvang is hierover geïnformeerd. Excuses 
hiervoor, ik heb twee planningen door elkaar gehaald ;-(. 

• Op de jaarkalender staan ook de studiemiddagen op de woensdagen vermeld. Leek 
me duidelijk voor de volledigheid. Het blijkt echter voor verwarring te zorgen omdat 
deze studiemiddagen niet van invloed zijn op het lesrooster van de leerlingen. 
Woensdag 11 september, 27 november en 15 april zijn dus reguliere schooldagen 
voor de leerlingen (tot 12.30u). Aansluitend hebben wij op die middagen als team 
onze eigen scholingsmomenten.  

• Het gympodium staat gepland op woensdagochtend 1 april. We hadden er echter 
niet bij stil gestaan dat onze gymdagen gewijzigd zijn. Het gympodium wordt 
daarom verplaatst naar maandagmiddag 30 maart. De precieze tijd moet nog 
afgestemd worden met de Veldschuur, in ieder geval ergens tussen 12.30 en 14.30u.  

 
Continurooster 
Alle leerkrachten werken de hele dag van 8.30 tot 14.30u met hun eigen groep. In de 
kleine pauze lopen alle leerkrachten buiten. Tussen de middag rouleren we onderling. 
Na schooltijd hebben we met het team een gezamenlijk pauzemoment van 14.45 tot 
15.15u. Dit betekent dat gesprekken met ouders na deze tijd gepland worden en niet 
aansluitend aan de schooltijden.  
 
Werkdrukregeling 
Ook dit schooljaar is er voor elke leerkracht tijd vrij geroosterd vanuit de 
werkdrukgelden die extra beschikbaar zijn gesteld door de overheid. De ruimte die 
hierdoor ontstaat voor het team wordt o.a. ingezet voor administratie, leerling-
gesprekken, collegiale consultatie en/of overleg. We hebben de uren dit schooljaar als 
volgt ingezet: 
• In de groepen 5 t/m 8 is er wekelijks een ochtend vervanging. Ivo staat wekelijks op 

donderdagochtend in groep 5-6 en Esther in groep 7-8. 
• In de groepen 1 t/m 4 is er ongeveer elke 3 weken een ochtend vervanging. Annelies 

staat dan voor de groep. Om ook tegemoet te komen aan duo’s, zal dit zowel op 
dinsdagen als donderdagen zijn. 

 
 
 
 



 
 
 
 
Afscheid John 
John is officieel met pensioen! Voor de zomer hebben we al een klein 
afscheidsmomentje met de kinderen gehad zodat groep 8 ook gedag kon zeggen.  
John blijft echter nog twee dagen per week schilderen in en rondom de school dus de 
komende weken zullen we hem nog regelmatig zien.  
Dit is ook de reden dat John nog geen echt afscheid wilde aan het einde van het jaar. We 
bespreken in de komende weken met hem hoe hij zijn loopbaan af wil sluiten samen 
met ons. 

 
Herhaling bericht: Klassenraad in 2019-2020 
We kiezen in het nieuwe schooljaar voor een andere opzet van de klassenraad in 
september. Er staan 2 avonden gepland die starten met een gezamenlijk programma 
van 20:00u-2030u. Daarna kunt u als ouder(s) naar de betreffende groep(en) van uw 
kind(eren) voor het specifieke programma voor die groep. Dit duurt van 20:30 tot 
uiterlijk 21:30u. 
In het gezamenlijke programma zullen we onze onderwijsplannen voor het nieuwe 
schooljaar presenteren en komen ook andere zaken aan bod rondom het reilen en zeilen 
van de school zoals de OV, de MR en de inzet van ouderhulp.  
In het klassenprogramma hoort u hoe het zal gaan in de groep, waar de kinderen mee 
aan de slag gaan, wat er specifiek is voor het leerjaar, etc.  
De algemene ouderavond die altijd gepland stond in begin oktober, vervalt hiermee. 

 
Aanwezigheid directie 
Ook dit schooljaar verdeel ik mijn werkuren over de maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. U ziet me, mits ik geen andere afspraken heb, op maandag, dinsdag en vrijdag 
om 8.15u bij de deur. En loop gerust bij me binnen als u iets wilt bespreken. 
 
Start werkzaamheden schoolplein 
We hebben in de vakantie het bericht gekregen dat de subsidie voor groene 
schoolpleinen aan ons toegewezen is! Een mooi bedrag van € 17.500,-, aanvullend op 
het al gereserveerde bedrag vanuit Condor! 
Maandag 2 september starten de werkzaamheden op het achterplein. Dit betekent dat 
de speelruimte voor de leerlingen tijdelijk aangepast wordt. We houden u hiervan op de 
hoogte. We hopen voor de herfstvakantie een heel eind klaar te zijn! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Vanuit de MR 
Zoals u voor de vakantie in de nieuwsbrief hebt kunnen lezen is het weer tijd 
voor MR verkiezingen. U kunt kiezen tussen Sjoerd en Hans, beiden stellen zich 
hieronder aan u voor. Vrijdag 30 augustus krijgen de leerlingen de stembiljetten mee. 
Iedere ouder heeft één stem. In de week van 2 september kunnen de stembiljetten weer 
worden ingeleverd in de hal. Dit kan tot vrijdag 6 september half drie. In de nieuwsbrief 
van maandag 9 september  kunt u lezen welke kandidaat gekozen is.   
  
Mijn naam is Sjoerd Postma, vader van Joris (groep 6) en Fleur (groep 
5). Ik werk fulltime als teamleider en zorgcoördinator op basisschool de 
Windroos, speciaal onderwijs, locatie de  Waalsprong.  
Mijn termijn van 4 jaar als lid van de medezeggenschapsraad zit er per 
dit schooljaar op en ik heb dit altijd met veel plezier gedaan. Ook de 
komende periode wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR 
mee te denken en te adviseren over het beleid van de school. Zo zorgen 
we ervoor dat onze kinderen, het team van de Regenboog en wij als 
ouders er samen het beste uit halen.  
  
Mijn naam is Hans van Brunschot, 39 jaar jong en papa van Elisabeth (Libellen) en 
Charlotte (Vlinders). Ik werk 30 uur per week als marketing specialist bij Bart Ebben 
Specialist Citroën Peugeot in Malden. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om op avontuur 
te gaan met mijn kids en voetbal ik in het ouwe mannen elftal van Union.   
Ik vind het belangrijk om als ouder een actieve rol te spelen op school. De 
Medezeggenschapsraad is een uitstekend orgaan om als vertegenwoordiger van de 
ouders daadwerkelijk invloed te kunnen op het beleid van onze prachtige school. Vanuit 
de MR wil ik er mede zorg voor te dragen dat de Freinet-kernwaarden van ons 
onderwijs gewaarborgd blijven en dat iedere leerling dezelfde kansen toebedeeld 
krijgt.   
Graag zou ik u dan ook vertegenwoordigen in de MR zodat we 
gezamenlijk het onderling overleg en de openheid binnen de school 
kunnen blijven bevorderen. Het beleid van de school moet op basis 
van de best mogelijke ideeën gemaakt kunnen worden. De 
onderwijsomgeving voor de kinderen moet naast vertrouwd en 
veilig ook uitdagend en leuk zijn en blijven. Vanuit de helicopterview 
die ik vanuit de MR op de diverse processen zou hebben, wil ik hier 
samen met mijn collega-MR-leden een pro-actieve bijdrage aan 
leveren.    
   
 
 

 



 
 
 

Vanuit de groepen 
 
Vlinders 
 
We zijn heel fijn en gezellig gestart met 9 nieuwe kindjes erbij 
in onze groep! 
Welkom Timon, Merle, Charlotte, Rosa, Thaddeus, Dorus, Otto, 
Eva en Arya !! 
Na een kwartiertje in de kring elkaar wat afgetast te hebben, 
zijn we gaan werken in de "hoeken", waar direct door iedereen 
samen werd gespeeld! 
Er zijn al prachtige gebouwen op zolder gemaakt, gekookt voor 
de baby's in het "huisje", getekend op het digibord en we 
hebben samen buiten vieze soepjes gemaakt! 
Ook samen eten bleek erg gezellig en ging erg goed! 
Veel zin dus in een heel fijn schooljaar! 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Informatie vanuit externen 

 

Geen informatie. 


