
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 
We zijn er klaar voor! 
 
We waren al blij met halve groepen en we kunnen 
nu niet wachten om maandag alle leerlingen weer 
tegelijkertijd te zien in de groepen.  
 
Hiermee sluiten we ook een periode af van bijna 3 
maanden onderwijs op afstand. We hebben dit met veel plezier, creativiteit en 
inzet gedaan en kijken met een goed gevoel terug op deze tijd. We zijn trots op 
hoe de leerlingen het gedaan hebben en we zijn blij met de samenwerking met 
jullie als ouders. Want we hebben het écht samen gedaan de afgelopen maanden 
en daar zijn we jullie dankbaar voor. 
 
En doordat de lijnen van beide kanten steeds kort waren, konden we de draad in 
de klas de afgelopen weken ook weer makkelijk oppakken. We gaan ervan uit dat 
we dit in deze laatste weken van het schooljaar ook voort zullen zetten met 
elkaar.  
 
Jullie als ouders zullen ergens in de komende week nog een korte vragenlijst 
ontvangen om met ons terug te kijken. De input is voor ons zinvol voor wellicht 
nog een volgende periode van thuisonderwijs en ook om te horen welke 
elementen jullie voor ons ‘normale’ onderwijs mee willen geven.  
 
Fijn als iedereen deze dus invult, alvast dank! 
 
Aanpassing vervolgprotocol 
In de brief, die afgelopen woensdag verstuurd is met alle nieuwe richtlijnen, staat 
onvoldoende verwoord dat wanneer een leerling ziek wordt op school (snotteren, 
keelpijn, benauwdheid of koorts), ook eventuele broertjes en zusjes opgehaald 
moeten worden. Als iedereen binnen het gezin 24u klachtenvrij is, mag de 
leerling weer naar school toe.  
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Jarigen t/m 15 juni 
9/6 Julia (7 jr)  
12/6 Lukas (7jr), Annemijn (6jr) en 

Nandoo (10jr) 
13/6 Vere (10jr) 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Bezetting van de groepen in 2020-2021 
 
Eerder informeerden wij u over de indeling van de groepen voor komend schooljaar. 
Inmiddels hebben we ook de bezetting rond. Wij gaan in augustus 2020 van start op de 
volgende wijze: 
 
Groepsbezetting 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1-2  
Vlinders 
 

Marieke Marieke Marieke Helga  

2-3 
Libellen 
 

Frederique Frederique Frederique Frederique Carla 

4-5 
Krekels 
 

Karin Karin Karin Annemiek Annemiek 

5-6 
Vuurvliegen 
 

Willian Willian Christel Christel Christel 

7-8 
Sprinkhanen 
 

Jacky Jacky Jacky Laura Laura 

Instructie 
Leerjaar 5 
845-1015u 

Annelies Christel Annelies Annelies  

Instructie  
Leerjaar 1-2-3 
1030-1200u 

Annelies Carla Annelies Annelies  

 
Bovenstaande betekent het volgende: 

 We nemen afscheid van Ivo helaas. Hij gaat, zodra het weer mogelijk is met alle 
coronamaatregelen, een mooie wereldreis maken. Tot die tijd vervangt hij voor een 
zwangerschapsverlof op ‘t Kleurrijk in Nijmegen.  

 Esther gaat na ruim 40 jaar onderwijs, waarvan zeker 30 jaar op de Regenboog, onze school 
verlaten en genieten van een welverdiend pensioen.  

 Annemiek heeft Willem vervangen van maart t/m juli, en kan gelukkig ook na de zomer als 
leerkracht blijven werken bij ons op school.  

 We verwelkomen verder nog 3 nieuwe gezichten voor de groepen: 
o Frederique komt van de Oversteek in Nijmegen-Noord en daar was geen ruimte 

meer vanwege krimp. Ze heeft veel zin om bij ons aan de slag te gaan! 
o Willian is een collega vanuit de stichting en heeft aangegeven een nieuwe uitdaging 

te zoeken bij ons op de Regenboog. We zijn blij met hem als leerkracht én met zijn 
ICT kennis! 

o Laura studeert nu nog af bij de Libellen maar zal na de zomer ons team komen 
versterken als leerkracht in de bovenbouw. Fijn dat zij wil blijven!  

  



 
 
 

 
 

 
 Annelies zal de instructies verzorgen van rekenen en spelling in leerjaar 5. Zij zet de lijnen 

uit voor deze vakgebieden en volgt de ontwikkelingen van de leerlingen. Dit gebeurt in 
nauw overleg met de leerkrachten van 4-5 en van 5-6. Oudercontacten etc. verlopen via de 
eigen leerkrachten van de groepen.  

 

Rondom de groepen 
 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Judith 

directie 

X X  X 

(vanaf 9u) 

X 

(tot 15u) 

Carla 
IB-taken 

 X X X  

Annelies 
ondersteuning 

 
 

  X 
(1230-1430u) 

 

Christel  
Freinet, Reken- en 

ICT- coördinator 

 X    

Jacky 
Freinet en Taal 
coördinator 

   X  

Marieke 
Cultuur- en 

Rekencoördinator 

 Een paar 
dagdelen per 

schooljaar 

   

Anita 
administratie 

    X 
(1130-1330u) 

Theo 
conciërge 

X X 
(ochtend) 

 X 
(ochtend) 

X 

Karin Venhuizen 
RT 

 X 
(ochtend) 

   

Sjef vd Loo 
moestuin 

 X 
(1300-1400u) 

 X 
(1300-1400u) 

 

Mark  

schaken 

     

 
 Carla heeft dit schooljaar extra tijd om haar IB-taken uit te voeren. Een duidelijke wens die 

we hadden, onder andere vanwege ons groeiend leerlingaantal. Zij zal daarnaast ook de 
werkdruk vervangen in haar eigen groep en bij groep 1-2.  

 Annelies heeft als hoofdtaak het geven van instructies rekenen en spelling aan leerjaar 5. 
Eén middag per week blijft zij de begeleiding doen van (groepjes) leerlingen.  

 We hebben ook dit schooljaar weer tijd vrij  geroosterd voor Christel en Jacky om vorm te 
geven aan de freinet-, reken-, taal- en ICT-ontwikkelingen binnen onze school. Christel en 
Jacky vervangen ook voor de werkdruk in elkaars klassen.  

 Ook Marieke wordt een aantal dagdelen vrij geroosterd om iets meer tijd te hebben om met 
cultuur en rekenen aan de slag te gaan. 

 
 
 
 

  



 
 
 

 
 

 
 Ronny heeft een baan dichterbij huis aangeboden gekregen. Hij wordt conciërge en 

onderhoudsman voor een aantal scholen binnen een stichting van verschillende 
basisscholen. Hij heeft lang getwijfeld want hij had het erg naar zijn zin op de Regenboog 
maar dit was ook een mooie uitdaging die hij niet wilde laten lopen en dat snappen wij . 
Theo wordt onze nieuwe conciërge. Theo is via via bij onze school terecht gekomen en heeft 
veel zin om de taken van Ronny over te nemen. Hij zal snel een vertrouwd gezicht worden 
binnen de school.  

 Karin blijft als vrijwilliger aan onze school verbonden. Zij begeleidt op dinsdagochtend 
verschillende (groepjes) leerlingen. Carla zorgt voor de planning en afstemming. 

 Sjef werkt 2x per week in de moestuin met een aantal leerlingen. Alle gr oepen rouleren 
zodat iedereen regelmatig aan de beurt komen. 

 Mark zal weer schaakles geven aan de leerlingen van de groepen 4 t/m 8. Er wordt nog een 
dag en tijd met hem afgestemd. 

 Karin, Sjef en Mark zijn als vrijwilligers verbonden aan onze school en zitten dus niet in 
onze formatie. We zijn erg blij met hun inzet voor de Regenboog, daarmee kunnen we onze 
leerlingen wat extra’s bieden! 

 

Frederique en Willian gaan proberen om tijdens het doorschuifuurtje op 2 juli ook 
aanwezig te zijn zodat de leerlingen al kennis kunnen maken. Annemiek en Laura zijn 
deze dag al op school aan het werk dus schuiven uiteraard ook mee door. Hieronder 
alvast een kort voorstelstukje van alle nieuwe teamleden.  
 
We denken nog na over een passend coronaproof afscheid voor de teamleden die ons 
helaas gaan verlaten. 
 
Wij zijn heel tevreden met hoe we het plaatje voor 2020-2021 rond hebben kunnen 
maken. Mochten er naar aanleiding van deze toelichting vragen of opmerkingen zijn, 
loop dan gerust even binnen of stuur een mailtje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 

De nieuwe teamleden stellen zich aan u voor! 
 
 
Frederique – leerkracht groep 2/3 
Als nieuwe leerkracht op basisschool de Regenboog wil ik mij 
graag voorstellen. Mijn naam is Frederique Willemse en samen 
met mijn vriend woon ik in Wijchen. Ik ben 24 jaar en zal na de 
zomervakantie starten als leerkracht van groep 2/3. Ik kijk 
ernaar uit om jullie te mogen ontmoeten en om op de 
Regenboog te komen werken. Hebben jullie vragen, wil je iets 
weten of gewoon even gedag zeggen? In het nieuwe schooljaar 
ben ik maandag t/m donderdag in de groep te vinden. Ik heb er 
heel veel zin in en tot ziens in het nieuwe schooljaar! 

 
 
Annemiek – leerkracht groep 4/5 
Hallo allemaal, Al een tijdje loop ik rond op De Regenboog, in maart 2020 ben ik 
begonnen bij de Krekels. Ik heb het, ondanks de rare tijden waarin we verzeild zijn 
geraakt, ontzettend naar mijn zin op deze school. Ik ben dan ook erg blij dat ik het 
komende schooljaar mag blijven! 
Ik ben 40 jaar, getrouwd, moeder van 3 kinderen en was oorspronkelijk werkzaam in de 
gehandicaptenzorg. Toe aan een nieuwe uitdaging, besloot ik me om te scholen tot 
leerkracht basisonderwijs. In 2012 rondde ik mijn opleiding aan de PABO af na een 
afstudeerstage op De Regenboog. In die tijd kon ik helaas nergens als juf aan de slag. Na 
twee jaar inval-uurtjes sprokkelen in regulier èn speciaal 
basisonderwijs, besloot ik een pauze in te lassen, er was 
gewoonweg geen plek…  
Ik werkte de afgelopen 6 jaar mee in de tandartspraktijk van 
mijn man, waar ik me bezig hield met administratieve zaken. 
Sinds onze jongste zoon 4 is geworden eind oktober 2019, 
kreeg ik weer meer zin om de stap te maken naar het 
onderwijs. Toen begin dit jaar de kans kwam om te starten bij 
de Krekels, heb ik die met beide handen aangenomen. Ik 
verheug me erop om nog beter kennis te maken met de 
kinderen en ouders van De Regenboog.  
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
Willian – leerkracht groep 5/6 
Ik ben Willian Verwijst en ben 45 jaar. In het dagelijkse leven 
woon ik samen met Nienke en onze 3 kinderen: Janne, Siep en 
Joep, in het dorpje Millingen aan de Rijn. Onze viervoeter Jits is de 
aanvulling op ons gezin. 
Ik ben sinds 2016 ook in dienst bij de vrijwillige brandweer van 
Millingen. Na eerst de opleiding tot Arbeidshygiënist te hebben 
afgerond, ben ik naar de PABO gegaan. In 2002 afgestudeerd en 
vanuit mijn LIO stage op Martinusschool in Millingen aan de Rijn 
een vaste dienstbetrekking gekregen. Na 18 jaar werd het tijd 
voor een nieuwe uitdaging en deze ga ik zeker vinden op de 
Regenboog. Ik heb er dan ook veel zin in om in augustus te 
starten in groep 5/6. Hier sta in 2 dagen voor de klas. Op mijn 
andere 2 werkdagen ben ik hoofd ICT van SPO Condor. Vanuit deze functie begeleid ik 
o.a. de ict-coördinatoren op de scholen van SPO Condor. Ik wens jullie alvast een hele 
fijne vakantie en ik hoop volgend schooljaar met jullie persoonlijk kennis te maken. Tot  
dan! 
 
 
 

Laura – leerkracht groep 7/8 
Beste ouders en kinderen Graag stel ik mij via deze weg aan 
jullie voor! Ik ben Laura Keser, 35 jaar, en ik woon met mijn 
2 kinderen en partner in Nijmegen-oost. Na een aantal jaren 
in de culturele sector te hebben gewerkt bij o.a. 
Theatergroep Kwatta en het muZIEum was het tijd voor een 
nieuw avontuur en ben ik begonnen met de PABO. 
Momenteel rond ik mijn LIO stage af bij de Libellen in groep 
2-3. Ik geef met heel veel plezier les op deze school, en vind 
het dan ook erg leuk om te kunnen vertellen dat ik komend 
schooljaar les ga geven in groep 7-8!  
Naast lesgeven hou ik veel van reizen, zeilen, yoga en 
theater. Ik kijk er naar uit om jullie allemaal te leren kennen!  
 
 

 
 
 
 


