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Schooljaar 2018-2019
Groepsverdeling
In deze weken werken we aan de invulling van de
groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar. Nadat
het formatieplan in de MR is besproken, zullen we
ouders informeren over de indelingen voor volgend
schooljaar.
Jaarplanning
In de weken voor de zomervakantie zullen we u
informeren over de jaarplanning met bijzondere
activiteiten en studiedagen. De schoolvakanties
hebben we al eerder met u gedeeld. U kunt de data
terugvinden op de website van school.

Schoolreizen
Deze week dinsdag en donderdag gaan de groepen 3
t/m 7 op schoolreis. De groepsleerkrachten hebben u
daarover geïnformeerd.
Bijdrage
Met enkele ouders is of wordt persoonlijk contact
gezocht over de bijdrage van € 28,- per leerling. Het
rekeningnummer voor de ouderbijdrage voor de
schoolreis is NL25 ABNA 0515 3429 71 t.n.v. CBS De
Regenboog, onder vermelding van naam en groep
van uw kind(eren).

Studiedag groepen 1 t/m 4
Vrijdag 18 mei a.s. zijn de leerlingen van de groepen
1 t/m 4 vrij in verband met een studieochtend.

Lentekriebels
In het voorjaar besteden we op school aandacht aan
‘Lentekriebels’: seksuele vorming, weerbaarheid en
relaties. Soms komen die dingen ‘spontaan’ ter
sprake n.a.v. vragen van kinderen of actuele
gebeurtenissen. Die momenten zijn vaak heel
waardevol. Maar om te voorkomen dat het
onderwerp vergeten wordt, is een geplande week
ook goed.

U begrijpt dat deze onderwerpen in de afzonderlijke
groepen heel verschillend behandeld worden,
afhankelijk van de leeftijd, de ontwikkeling en de
betrokkenheid van de leerlingen.
Mogelijk komen kinderen met ‘nieuws’ of met vragen
thuis. We nodigen u van harte uit om thuis ook
aandacht te besteden aan seksuele vorming,
weerbaarheid en relaties.
Veiligwijs
Voor de aanpak en het materiaal dat we gebruiken
vinden we het belangrijk dat dat past bij de identiteit
van De Regenboog. We maken onder andere gebruik
van de methode Veiligwijs, ontwikkeld door de Care
for Sexuality Foundation. Deze organisatie geeft
advies en ondersteuning aan ouders, opvoeders,
scholen en (zorg- en welzijn) organisaties voor het
bespreekbaar maken van seksualiteit en het
bevorderen van seksuele gezondheid. Zij laten zich
leiden door de kernwaarden respect, veiligheid en
autonomie. Voor meer informatie zie:
http://www.careforsexuality.org/ouders/ondersteunin
g/

AVG - Privacywetgeving
Het zal u niet ontgaan zijn dat de privacywetgeving
gewijzigd wordt. Dat heeft ook gevolgen voor school
en de wijze waarop wij met persoonlijke gegevens
van leerlingen, ouders en medewerkers omgaan.
• Het administratie- en leerlingvolgsysteem
Parnassys en de Google werkomgeving zijn
volledig geüpdatet en aangepast aan de
nieuwe wetgeving.
• Het bestuursbureau van LOGOS heeft haar
privacybeleid voor alle scholen aangescherpt
en afgestemd op de AVG. De stafmedewerker
Personeel is voor alle scholen van stichting
LOGOS de functionaris
gegevensbescherming (FG).
• Op het niveau van de school worden de
medewerkers geïnformeerd over gewijzigde
protocollen en werkwijzen in het kader van
gegevensbescherming.
• Ouders zal vaker om toestemming gevraagd
worden om gegevens op te slaan of te delen.

‘Samen De Regenboog’

Zo zullen we jaarlijks om toestemming
vragen t.a.v. beeldmateriaal en zult u in de
nieuwsbrieven geen persoonlijke informatie
meer lezen over leerkrachten of leerlingen
tenzij de betrokkenen daar zelf toestemming
voor hebben gegeven.

Medezeggenschapsraad
In de laatste MR vergadering hebben we het
continurooster besproken. Een actueel onderwerp
binnen het onderwijs en ook op de basisscholen in
Gorinchem.
Een aantal jaren geleden is al eens onderzocht hoe
ouders en leerkrachten daar tegenover staan. De
uitkomsten gaven toen aan, dat er onvoldoende
draagkracht was om de lestijden op dat moment te
wijzigen. Daarom is toen afgestemd het onderwerp
enige jaren te laten rusten en dan nog eens de
meningen te peilen.
Alvorens we opnieuw een enquête uitvoeren, moeten
we ons goed realiseren welke consequenties het al
dan niet veranderen van het rooster tot gevolg heeft.
De komende maanden gaan directie en MR alle vooren nadelen van het huidige, maar ook een alternatief
lesrooster in kaart brengen. Ook de randvoorwaarden
van een enquête dienen te worden vastgesteld.
Na de zomer verwachten we u te kunnen informeren
over verschillende opties en vervolgens een enquête
te kunnen laten invullen.
Heeft u vragen of opmerkingen over dit onderwerp,
aarzel dan niet contact op te nemen met de MR.

Bel voor meer informatie Ria Mesker 06-52243445 of
Miranda Mesker 06-55833792.

Verkeersexamen groep 7
Woensdag 16 mei doen de leerlingen van groep 7
het fietsexamen. Verschillende leerlingen uit groep 8
doen mee voor een herkansing.
De verkeerscommissie van de verschillende
basisscholen heeft in samenwerking met School Op
Seef en de politie (wijkagent) een route uitgezet en
het examen georganiseerd. Op alle belangrijke
punten zijn mensen geïnstalleerd die de leerlingen
beoordelen en tevens toezien op de veiligheid van de
kinderen. We wensen de kinderen veel succes!

Schooldammen – finaleplaats!
De zaterdag voor de meivakantie was voor het
welpendamteam van onze school zeer succesvol!
In de halve finale van de Nederlandse
kampioenschappen in Naaldwijk eindigden ze op een
1e plaats!!! Ze mogen nu op zaterdag 26 mei
meedoen aan de finale in Bodegraven.

Tussenschoolse opvang (TSO)
Oproep!!!
Bent u tussen half 12 en half 2 op maandag, dinsdag
en/of donderdag vrij en vindt u het leuk om met
kinderen te werken? Dan zijn we op zoek naar u!
Wij zoeken mensen die gemotiveerd zijn en het leuk
vinden om met kinderen te werken: vaders, moeders,
opa's, oma’s of andere mensen die zich geschikt
achten en die de school willen helpen of zelf een
leuke nevenactiviteit zoeken:
• Werken in een plezierige omgeving met
kinderen
• Beperkt aantal uren per week
• Vergoeding per overblijfmoment
• Betrokkenheid bij de school
• Gezellige activiteiten voor de overblijfkrachten
• Gratis opleidingsmogelijkheden

Ons pupillenteam speelde een thuiswedstrijd in de
halve finale. Op de locatie Hoog Dalem eindigden ze
op een tiende plaats. Goed gespeeld, maar helaas
niet genoeg om mee te mogen doen aan de finale
van Nederland.

Overige informatie
Via de linkjes hieronder delen we informatie over
activiteiten of organisaties die niet direct met De
Regenboog te maken hebben, maar voor u wel
interessant kunnen zijn:
Vivenz - Plezier op School - voor leerlingen gr. 8
Onderzoek Gezinsrelaties na scheiding
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Onderhoud en huisvesting

Jaarplanning en Agenda

Locatie Albertine Kehrerstraat (AK)
In de meivakantie zijn er verschillende
werkzaamheden uitgevoerd met het oog op
‘verduurzaming en optimalisatie’ van het
schoolgebouw: dubbel glas, LED verlichting en
mechanische ventilatie in de lokalen aan de zonkant.
In de zomervakantie en in de komende weken
worden sommige dingen afgemaakt, wordt de
zonwering vernieuwd en zal ook het schilderwerk
buiten gedaan worden.
Locatie Hoog Dalem (HD)
In april hebben verschillende ouders deelgenomen
aan een avond onder leiding van Actief Ouderschap
om wensen en verwachtingen in kaart te brengen.
Ook de gemeente Gorinchem is in verschillende
werkbijeenkomsten bezig om samen met de besturen
van LOGOS, OVO en SKG een sterk concept te
ontwikkelen voor een mooie brede schoolvoorziening
voor de wijk.
Locatie Retranchement (RT)
Het bestuur van LOGOS is in overleg met de
gemeente over renovatie dan wel nieuwbouw voor
de locatie Retranchement.

mei
Di. 15
Wo. 16
Do. 17
Vr. 18
Ma. 21
Wo. 30

Schoolreizen groepen 3 t/m 6
Fietsexamen groep 7
Basketbaltoernooi groep 7-8
Schoolreis groep 7
Groepen 1 t/m 4 VRIJ i.v.m. studiedag
Tweede Pinksterdag
Korfbaltoernooi groepen 6 t/m 8

juni
Di. 19
Wo. 27

Schoolkamp groep 8 t/m do. 21 juni
Rapport mee

juli
Ma. 2
Do. 5
Vr. 6
Di. 10
Wo. 11
Do. 12
Vr. 13

Spreekavond
Spreekavond
Bedankochtend
Galapremière afscheidsfilm groep 8 RT
Zomerfeest
Musicals groep 8 AK en HD
Doorschuifmiddag
11.45 zomervakantie

Jaarplanning 2017-2018
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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