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Inleiding
In deze laatste schoolweek informeren we u over een
aantal zaken uit het afgelopen schooljaar en over
ontwikkelingen in het nieuwe schooljaar.

Personeel
afscheid
Deze week nemen we afscheid van drie collega’s van
locatie Retranchement: Jeannette Stolk, Angenita
Stoffers en Mieke Jentink. Vele jaren hebben zij op De
Regenboog (eerst nog De Wegwijzer) gewerkt.
Verschillende ouders die nu hun kind naar school
brengen, hebben vroeger zelf bij deze leerkrachten in
de klas gezeten. Zij hóren bij de school. We zullen
hen dus ook echt missen! Op verschillende
momenten nemen we afscheid, met de leerlingen, de
ouders, de collega’s. We zijn dankbaar voor alles wat
deze collega’s hebben betekend voor ons, voor de
school, de leerlingen, de ouders. Het ga jullie goed!
directie en locatieleiding
In het nieuwe schooljaar wordt de schoolleiding
anders georganiseerd, meer passend bij de omvang
en de organisatie van de school. Peter Molenaar en
Caroline Kruikemeijer zullen samen de directie van de
school en van de verschillende locaties op zich
nemen, waarbij Caroline als adjunct-directeur deel
gaat uitmaken van de directie van De Regenboog.
Voor ouders wordt Caroline het aanspreekpunt op de
locaties Hoog Dalem en Retranchement en Peter blijft
dat voor de locatie in de Albertine Kehrerstraat.
Ellen van Leerdam blijft op Retranchement als
groepsleerkracht en combineert daar haar
lesgevende taken in groep 5/6 en de plusgroep met
enkele locatietaken op de vrijdag.
De nieuwe situatie zal voor iedereen wennen zijn,
maar daar nemen we de tijd voor.

Jaarplanning 2018-2019
Uiterlijk volgende week ontvangt u per mail de
jaarplanning voor het schooljaar 2018-2019. Daarin

vindt u behalve verschillende activiteiten ook de data
voor een aantal studiedagen/ochtenden/middagen
waarop de leerlingen vrij zijn.
Bij de planning van die dagen houden we rekening
met zowel het team en de schoolontwikkeling als met
de belangen van ouders.
De data van de schoolvakanties staan al sinds
afgelopen voorjaar op de website van school.

Resultaten Centrale Eindtoets Cito
Met trots informeren we u over de resultaten van de
Centrale Eindtoets van Cito die de leerlingen in april
in groep 8 gemaakt hebben.
Met een gemiddelde score van 538,6 zitten we in
2018 ruim boven het gemiddelde t.o.v. scholen met
een vergelijkbare populatie. Daarmee wordt de
stijgende lijn voortgezet zoals die vorig jaar is
ingezet.

Ouder-app Parro
In de afgelopen periode hebben de ouders van drie
groepen van de verschillende locaties meegewerkt
aan een pilot om voor de oudercommunicatie de app
Parro te gebruiken. Die ervaringen zijn heel positief!
In het nieuwe schooljaar zullen we u informeren op
welke wijze we werken aan snelle en eigentijdse
(AVG-proof) communicatie met ouders, naast de
gebruikelijke communicatie via mail en het
ouderportaal.

Medezeggenschapsraad
In de MR vergadering van 4 juni is het formatieplan
2018-2019 uitgebreid aan de orde geweest. De
directie heeft gevraagd in te stemmen met het
concept groepsindeling dat is voorgelegd. De MR
heeft inspraak in de aantallen leerlingen per groep en
combinaties die gemaakt dienen te worden. Na de
verschillende opties te hebben besproken en
afgewogen, is ingestemd met de groepsindeling.

‘Samen De Regenboog’

In het nieuwe schooljaar zal de behoeftepeiling
inzake continurooster worden voorgelegd aan de
ouders. Er is vastgesteld dat de uitkomst hiervan
zwaar meeweegt in de beslissing voor behoud óf
aanpassing van het huidige lesrooster. Een grote
respons betekent een representatieve uitkomst. We
roepen alle ouders dan ook op mee te werken aan
het onderzoek wanneer u hiervoor de uitnodiging
ontvangt.

Jip & Janneke en Peuter College
Afgelopen voorjaar hebben we u geïnformeerd over
de verhuizing van de BSO van Talentenplein naar de
Albertine Kehrerstraat. Samen met de BSO zal SKG
ook het Peuter College verhuizen uit de Top
Naeffstraat naar Albertine Kehrer. Het is de bedoeling
dat die groep samengevoegd wordt met de
peuteropvang op AK, waarbij het concept van het
Peuter College aangehouden wordt vanuit de visie
dat die werkwijze een goede opmaat vormt voor
toekomstgericht onderwijs.

Kinderoefentherapie iMotoriek
Voor het nieuwe schooljaar is De Regenboog een
samenwerking aangegaan met iMotoriek, een praktijk
voor kinderoefentherapie. Hierdoor is er intern op
onze school, op de locatie Albertine Kehrer, een
kinderoefentherapeut werkzaam. Kinderen die een
motorische hulpvraag hebben, kunnen aangemeld
worden bij de kinderoefentherapeut op school.
In groep 2 worden alle leerlingen gescreend. Die
motorische screening wordt gedaan door een
medewerker van school: de eigen leerkracht of
iemand anders van De Regenboog. Mocht er sprake
zijn van een achterstand in de motorische
ontwikkeling, dan kan de therapie op school worden
gegeven. Voor de oefentherapie is altijd
toestemming van de ouders/verzorgers nodig en een
verwijzing van de huisarts. Het doel van de
behandeling is het spelenderwijs vergroten van de
motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind
waarbij het kind meer vertrouwen en plezier krijgt in
het bewegen.

voor vragen e.d. Daarnaast kunt haar via
onderstaande contactgegevens/praktijkgegevens
bereiken: 085-8769716, lotte.blom@imotoriek.nl

Aansprekend! Logopedie
In het nieuwe schooljaar wordt er op De Regenboog,
op de locatie Albertine Kehrer, één dagdeel per week
logopedie aangeboden door logopediepraktijk
Aansprekend! Logopedie.
In de praktijk worden kinderen behandeld voor
diverse logopedische stoornissen. De praktijk heeft
contracten met alle zorgverzekeraars.
In de behandelingen wordt gebruik gemaakt van
diverse spel- en oefenmaterialen, waarbij plezier
voorop staat! Daarnaast krijgt u gerichte adviezen
waarmee u thuis aan de slag kunt met uw kind. We
werken graag samen met de opvang of de school om
de behandeling zo effectief mogelijk te maken.
Door deze samenwerking verlagen we de drempel
voor ouders om hun kind indien nodig extra
ondersteuning te geven op gebieden die belangrijk
zijn voor uw kind en zijn of haar ontwikkeling in het
onderwijs.
Meer informatie over logopedie kunt u vinden op
www.aansprekendlogopedie.nl

VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb kunnen kinderen ook in de
zomer mooie en nieuwe verhalen blijven lezen. De
VakantieBieb biedt 60 e-books voor het hele gezin. Je
neemt de boeken dus zonder sjouwen overal mee
naartoe. De app is gratis te downloaden in de
appstores van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen
lid bent van de Bibliotheek. Meer informatie vindt u
op www.vakantiebieb.nl Veel leesplezier!

Typetuin – groepen 6, 7 en 8
Via deze link vindt u informatie over de Typetuin, een
typecursus die komend najaar vanaf 3 oktober op de
locatie Albertine Kehrer aangeboden wordt op
woensdagmiddag. U kunt tot 1 augustus met
korting aanmelden.

Meer informatie over kinderoefentherapie of over
iMotoriek kunt u vinden op www.imotoriek.nl
Lotte Blom is als kinderoefentherapeute verbonden
aan De Regenboog.
U bent altijd welkom bij de kinderoefentherapeut
‘Samen De Regenboog’

Huisvesting

Fijne vakantie!!!

nieuwbouw Hoog Dalem
Er wordt door de gemeente in samenwerking met
LOGOS, OVO, SKG en een ouderparticipatiegroep
gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede School
Dalemplein. Het is de bedoeling dat de locatie Hoog
Dalem in 2021 naar de nieuwe school kan. Binnenkort
zal de gemeente Gorinchem met meer uitgebreide
informatie komen. In het nieuwe schooljaar zullen we
u daar met regelmaat over informeren.

Na een jaar hard werken is het heerlijk om de trein
even tot stilstand te laten komen. Namens alle
collega’s van De Regenboog wens ik leerlingen en
ouders een mooie zomer en een fijne vakantie!!!

werkzaamheden Albertine Kehrer
In de zomervakantie zullen de werkzaamheden aan
de locatie Albertine Kehrer afgerond worden:
ventilatie, dubbele beglazing, zonwering, plafonds,
schilderwerk, tuinonderhoud, hekwerk.

‘Samen De Regenboog’

