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Inleiding
Na een herfstvakantie met mooi zomerweer
beginnen we aan een volgende periode. In de
agenda, aan het eind van deze nieuwsbrief, vindt u
enkele van de activiteiten die plaatsvinden in de
komende weken.
Bij al onze plannen en planningen is het goed om te
bedenken dat we afhankelijk zijn van gezondheid en
andere omstandigheden en dat we ons vertrouwen
mogen stellen op God.
In de afgelopen periode werden we daarbij bepaald
door het overlijden van Mark Minheere, de vader van
Thijs en Marie, twee leerlingen op Hoog Dalem. We
wensen de kinderen, hun moeder en andere
nabestaanden veel troost en kracht toe.
Naar aanleiding van de nood op Sint Maarten
hebben leerlingen op alle locaties zich ingezet om
geld in te zamelen voor het Rode Kruis. Verderop in
de nieuwsbrief leest u wat voor een prachtig bedrag
dat heeft opgeleverd!
Mooi als we vanuit onze overvloed iets kunnen delen
met mensen die zo getroffen zijn. Op woensdag 1
november is het Dankdag. We zullen dan ook
stilstaan bij alles wat ons gegeven is en de
zegeningen die ons dankbaar stemmen.

juf Daniëlle de vervanging doen in groep 6/7. We
hopen dat Marina opknapt en over afzienbare tijd
weer ‘gewoon’ aan het werk kan!
Verder blijven we denken aan de collega´s die al
langer ziek zijn: Mariska van Wijngaarden, Bertie
Koops, Nelleke van Zanten en Brenda van Thienen.
Beterschap, rust en geduld toegewenst!

Opbrengst Sint Maarten
Orkaan Irma richtte een ravage aan op Sint Maarten.
Alle kinderen van onze school hebben enorm hun
best gedaan om zoveel mogelijk geld in te zamelen.
Daarvoor wordt onderdak en voedsel gekocht voor
de mensen die dat nu zo hard nodig hebben.
Onze opbrengst:
Locatie Retranchement
€ 394,00
Locatie Hoog Dalem
€ 707,15
Locatie Albertine Kehrer
€ 1.066,56
In totaal is er € 2.167,65 overgemaakt naar het Rode
Kruis. Allemaal bedankt voor de inzet!

Personeel
Deze week begint het zwangerschapsverlof van Alice
de Kreij, groep 1/2c locatie Albertine Kehrer. We zijn
blij dat Jowelle de Joode de vervanging wil doen. We
wensen Alice een goede tijd toe en we hopen
volgende maand een blij bericht te ontvangen!
Marina Roozemond, groep 6/7 locatie Albertine
Kehrer, heeft in de afgelopen weken aanvullende
onderzoeken gehad en vorige week heeft de internist
vastgesteld dat ze last heeft van PDS: prikkelbare
darmsyndroom. In de komende 4 weken moet Marina
een streng dieet volgen (lactose- en glutenvrij) om
het darmstelsel tot rust te brengen, om daarna te
kijken welk voedsel ze wel en niet kan hebben.
Marina zal regelmatig wel op school zijn, maar nog
geen eigen klas hebben. Voorlopig zullen juf Elly en

Bericht van de Ouderraad
Beste ouders en verzorgers,
Het nieuwe schooljaar is inmiddels ook voor de
Ouderraad begonnen. Voor alle nieuwe ouders op de
Regenboogschool: de Ouderraad ondersteunt op
allerlei manieren het team, organiseert activiteiten,
controleert met een groep ouders op
hoofdluis, stimuleert ouders om mee te helpen op
school en verzorgt attenties bij blijde en verdrietige
situaties thuis. Dit kunnen wij allemaal doen met
behulp van uw vrijwillige ouderbijdrage, waarvoor
onze dank!
In het kader van de Kinderboekenweek hebben wij
aan alle groepen een nieuw boek geschonken om
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voor te lezen op school. Ook hebben wij met het
decoratieteam ervoor gezorgd dat de locaties in het
thema van de Kinderboekenweek en de herfst zijn
versierd. Op dit moment zijn wij alweer bezig met alle
voorbereidingen voor de decemberactiviteiten. Dat
wordt weer een leuke, spannende maand!
Voor het voorjaar staat het opknappen van het
schoolplein van de locatie Albert Kehrer op de
agenda. We kunnen dat doen met de opbrengst van
de sponsorloop van afgelopen zomer. Hiervoor doen
wij graag een beroep op handige en creatieve ouders
die het team en ons daarbij willen helpen. In de loop
van dit jaar volgt hierover meer informatie, maar als u
leuke ideeën heeft, horen wij die graag!
Met vriendelijke groet,
De Ouderraad

Medezeggenschapsraad
De MR heeft een aantal onderwerpen die dit
schooljaar regelmatig op de agenda terugkeren.
Over de invulling van de CAO op schoolniveau, maar
ook arbeidsomstandigheden voor het onderwijzend
personeel van de Regenboog zijn we dit jaar
voortdurend met de directie in gesprek. Hierover
volgt in de loop van het schooljaar meer informatie.
Verder heeft het Junior/Tienercollege aan de MR een
conceptversie van hun vernieuwde Pestprotocol
voorgelegd. De MR kijkt kritisch mee of dit protocol
goed toepasbaar is binnen de manier van lesgeven
van JC/TC.
De contactgegevens van de leden die dit schooljaar
zitting hebben in de MR, zijn geactualiseerd op de
website van onze school. Heeft u vragen over
onderwerpen die in de MR-vergadering worden
besproken? Neem contact op met ons via mail of
telefoon.

wonen. Op deze manier willen we de ouders een
indruk geven hoe we op De Regenboog werken aan
vertrouwen, aan sociale vaardigheden, aan omgaan
met jezelf en de ander. Goed om zo’n les mee te
maken en wellicht wordt u als ouder ook
ingeschakeld bij activiteiten of oefeningen Verder is
het goed om te bedenken dat zo’n les met ouders
niet altijd een representatief beeld geeft van de klas
of van een kanjerles. Welkom in de klas!

VIVENZ
Vivenz is een organisatie voor maatschappelijke
dienstverlening. Als bijlage bij deze nieuwsbrief
hebben we informatie meegestuurd over
verschillende onderwerpen of trainingen:
- KIES: een speel- en praatgroep voor kinderen
van gescheiden ouders, groep 3 t/m 4 en
groep 5 t/m 8.
- Judo Weerbaarheidstraining, voor kinderen in
de leeftijd van 8 tot 12 jaar.

Jaarplanning en Agenda
oktober
Do. 26
november
Wo. 1
Ma. 6

december
Di. 5

Di. 19

Informatieavond groep 7/8
Donderdagavond 26 oktober is de informatieavond
over het voortgezet onderwijs en het advies van de
basisschool. De voorlichting is bedoeld voor de
ouders/verzorgers van de groepen 7 en 8. De
voorlichting vindt plaats op de locatie Albertine
Kehrer, aanvang 19.30 uur. Hartelijk welkom!

Wo. 20
Do. 21
Vr. 22

Informatieavond VO voor groep 7-8

Dankdag viering op school
Studiemiddag groepen 1-4
Leerlingen ’s middags vrij

Sinterklaasfeest 8.30-14.00 uur
Tussen de middag eten we met alle
kinderen op school.
Kleuterkerstfeest locaties
Retranchement en Hoog Dalem
Kerstviering in de Grote Kerk
Kleuterkerstfeest locatie Albertine
Kehrer
11.45 uur kerstvakantie voor alle
groepen

Jaarplanning 2017-2018

Kanjerlessen bijwonen
Voor de herfstvakantie heeft u een uitnodiging
ontvangen om een les van de Kanjertraining bij te

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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