Maandbrief van CBS De Regenboog

juli 2017

Afscheid

Goed nieuws!

Met een prachtige musicaluitvoering hebben onze 8groepers hun tijd op CBS De Regenboog uitgeluid.
Bij het afscheid werd menig traantje weggepinkt.
Het is dan ook een bijzonder moment in hun leven.
Nu volgt de grote overstap naar ‘de middelbare’.

Vanaf het nieuwe schooljaar is ook in de locatie
Hoog Dalem een peutergroep gevestigd, genaamd
peuterspeelzaal Hoog Dalem. ook het juniortienercollege start met een peutergroep, het
Peutercollege. Vanaf dan kunnen dus op alle
locaties kinderen van 2 tot en met 12 jaar een
educatief aanbod ontvangen binnen CBS De
Regenboog. Daarnaast wordt, ook in samenwerking
met Stichting Kinderopvang Gorinchem, voor alle
kinderen op alle locaties voor-tussen en naschoolse
opvang geboden. Kortom, een breed palet aan
voorzieningen waar we trots op zijn!

Ook voor mij is het moment van afscheid gekomen.
Ik wil daarom van deze gelegenheid gebruik maken
u allen te bedanken voor de prettige
samenwerking. Met velen van u ben ik korte of
langere tijd in schoolverband opgetrokken, een
aantal van u heb ik maar een paar keer ontmoet,
soms alleen in een enkel gesprek. Mij is in al deze
ontmoetingen steeds de grote betrokkenheid van
een ieder met de Regenboog opgevallen. Dank aan
de leden van de ouderraad en de
medezeggenschapsraad en alle overige vrijwilligers
en samenwerkingspartners. Samen met de
teamleden zorgen jullie ervoor dat de Regenboog
meer is dan een onderwijsinstelling, het is een
bijzondere leefgemeenschap waar het fijn is om bij
te horen en samen te spelen, leren en werken.
Ik draag met veel vertrouwen nu het stokje over aan
Peter Molenaar. Ik ben er van overtuigd dat onder
zijn leiding CBS De Regenboog zal groeien en
bloeien.
Mariët Schilperoort

Van U is de toekomst,
kome wat komt,
licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

Maar er is meer te melden!
❖ In deze zomervakantie wordt de gevel van
locatie Albertine Kehrer grondig gereinigd
en opgefrist. Na de zomervakantie zal het
plein worden opgeknapt!
❖ Locatie Hoog Dalem staat nog steeds op de
nominatie voor nieuwbouw. De plannen zijn
door de crisis in de bouw enige tijd
vertraagd, maar nu de bouw van de nieuwe
woningen voortvarend wordt uitgevoerd,
komt de nieuwbouw van de school weer
volop in beeld!
❖ Ook de huisvesting van locatie
Retranchement is al langere tijd onderwerp
van gesprek tussen de gemeente en het
schoolbestuur. Kort voor de zomervakantie
is men tot overeenstemming gekomen: er
zal nieuwbouw gaan plaatsvinden!

Bericht vanuit de ouderraad
Na 11,5 jaar rondgelopen te hebben op de
Regenboogschool, locatie Hoog Dalem is het voor
mij nu echt tijd om afscheid te nemen van de
basisschooltijd.

admin.regenboog@stichting-logos.nl
www.regenboog-gorinchem.nl

SAMEN DE REGENBOOG

Ik kan me nog herinneren dat ik samen met mijn
oudste de instroomgroep binnen liep. En nu gaat
mijn jongste alweer naar de middelbare school.
Ik ben altijd heel actief op school geweest. Ben nu 6
jaar lid geweest van de ouderraad waarvan 3 jaar
als voorzitter. Het is een hele mooie en intensieve
tijd geweest, met veel liefde en plezier heb ik
steeds het vrijwilligerswerk gedaan. De ouderraad
organiseert heel veel achter de schermen, we
zorgen ervoor dat in het nieuwe schooljaar een
kleine attentie er is, als de Kinderboekenweek
begint een boekenbon voor iedere groep. Als er een
projectweek is zorgen voor koffie en wat lekkers.
De voorbereidingen voor een gezellig
sinterklaasfeest, kerstviering in de kerk, ons
jaarlijks lenteontbijt en ik kan nog veel meer
beschrijven van wat de ouderraad allemaal doet.
We doen dit allemaal met heel veel plezier. Net
zoals ervoor zorgen dat de scholen er gezellig uit
zien en de kinderen na iedere vakantie controleren
op luizen. Wij als ouderraad kunnen dit niet zonder
onze hulpouders waar we ook heel blij mee zijn.

Jaarplanning 2017 - 2018
Als bijlage bij deze Regendruppel vindt u alvast de
jaarplanning 2017 -2018. zo kunt u alvast de
studiedagen en vakanties in uw agenda overnemen,

Agenda eerste schoolweken
Augustus
Maandag 21 augustus Eerste schooldag
Inloop van 8.30 tot 9.00 uur
September
Maandag 4 september
Informatieavond 19.00 -19.30 uur groep 1 en 2
Informatieavond 19.45 -20.15 uur groep 3 en 4

We nemen afscheid van ouders maar gelukkig komen
er ook nieuwe ouders bij die ons willen helpen.
Mocht u nou meer willen weten of u aanmelden als
hulpouder: de ouderraadsleden van uw locatie
wijzen u graag de weg.
Mijn dochters vonden het altijd fijn dat ik zo
betrokken was op school. Het is altijd mooi en
dankbaar om te zien hoe de kinderen genieten van
dingen zoals bijvoorbeeld sinterklaas op school, die
blije snoetjes, daar doe je het allemaal voor.
Rest mij nog de ouderraad heel veel succes en
plezier in het nieuwe schooljaar toe te wensen. Ik
wens u een hele fijne vakantie toe en een fijn
nieuw schooljaar.
Groetjes, Nicole Bloemendaal
Voorzitter OR CBS De Regenboog.

Dinsdag 5 september
Informatieavond 19.00 -19.30 uur groep 5 en 6
Informatieavond 19.45 - 20.15 uur groep 7 en 8
Maandag 18 september
Schoolfotograaf op Retranchement.
Ouderavond over de Kanjertraining.20.00 uur
Dinsdag 19 september
Schoolfotograaf op HD
Woensdag 20 september
Schoolfotograaf op HD
Studiemorgen voor groepen 1 t/m 4.
Kinderen zijn vrij.
Dinsdag 26 september
Schoolreis groep 1 en 2.
Woensdag 27 september
Actie Kinderpostzegels door groep 7.
Donderdag 28 september
Oudervertelgesprekken.
--------------------------------------------------------------

