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Inleiding

Parro

In deze eerste nieuwsbrief informeren we u over een
aantal praktische zaken en toekomstige
ontwikkelingen.
Voordat we in augustus aan dit schooljaar begonnen,
zijn we als team bij elkaar gekomen om het
schooljaar voor te bereiden en plannen te maken. We
hebben toen het volgende lied met elkaar gezongen,
als wens of als gebed voor het nieuwe jaar:

Ga met God en Hij zal met je zijn
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen
Ga met God en Hij zal met je zijn

Directie en locatieleiding
Met ingang van dit schooljaar is de schoolleiding
anders georganiseerd, meer passend bij de omvang
en de organisatie van de school. Peter Molenaar en
Caroline Kruikemeijer geven samen leiding aan de
verschillende locaties. Caroline maakt als adjunctdirecteur deel uit 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.
Caroline is zoveel mogelijk op maandag, woensdag
en vrijdag op Hoog Dalem en op dinsdag en
donderdag op Retranchement.

Estafettestaking woensdag 12 sept.
Vorige week woensdag 5 september hebben we u
per mail geïnformeerd over onze keuze om op 12
september de school niet te sluiten. Woensdag a.s.
kunnen de kinderen dus wel naar school.
Bij eventuele volgende acties zullen we opnieuw onze
afwegingen maken en kan er een andere keuze
gemaakt worden. Het zal u niet ontgaan zijn dat
dinsdag 2 oktober genoemd wordt als actiedag voor
de gehele publieke sector.

In de nieuwsbrief
van juli hebben we u
geïnformeerd over
Parro. Tijdens de
informatieavonden wordt Parro ook kort genoemd.
Parro is een app voor eigentijdse, snelle en
gemakkelijke communicatie tussen school en ouders:
- één op één of voor de hele groep
- vooral voor kleine en praktische zaken
- organiseren en foto's delen van activiteiten
- om digitaal 10 minutengesprekken te plannen
- om privacyvoorkeuren door te geven
Vanaf volgende week worden alle ouders per mail
uitgenodigd om hun account te activeren. Parro is te
gebruiken als app op de telefoon of via de
webpagina op uw computer.
Net als bij gebruik van email gaan we uit van 100%
deelname en dat van ieder kind ten minste één ouder
zich aanmeldt bij Parro.
Parro vervangt de Whatsapp-groepen die er per klas
waren. Die groepen worden opgeheven.

Schoolfotograaf
Vorige week woensdag 5 september hebben we u
per mail geïnformeerd over de schoolfotograaf. Op
maandag 10 september a.s. op de locatie Hoog
Dalem en dinsdag 11 september op de locaties
Retranchement en Albertine Kehrer. Dinsdag gaan de
groepen van AK niet gymmen. Via deze link sturen
we dezelfde brief van Foto Koch nog een keer mee.

Schoolreis onderbouw
Op dinsdag 18 september gaat de onderbouw op
schoolreis naar Ouwehands Dierenpark. Vorige week
zijn de ouders van alle kleutergroepen en van de
groepen 3 op Hoog Dalem en Albertine Kehrer
daarover geïnformeerd. Via deze link sturen we
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dezelfde brief nog een keer mee.
De leerlingen van groep 3 op Retranchement gaan
later dit jaar samen met groep 4 op schoolreis.
De kosten voor dit schoolreisje zijn € 25,- per kind.
Wilt u dit bedrag overmaken voor 14
september op rekeningnummer NL25 ABNA
0515342971 t.n.v. Ouderraad o.v.v. naam en
groep van uw kind. Hartelijk dank!

Ouderbijdrage
Binnenkort ontvangt u van de Ouderraad een aparte
brief met uitleg en betalingsinformatie voor de
jaarlijkse ouderbijdrage.

Kinderoefentherapie iMotoriek
Voor dit schooljaar is De Regenboog een
samenwerking aangegaan met iMotoriek, een praktijk
voor kinderoefentherapie. Hierdoor is er intern op
onze school, op de locaties Albertine Kehrer en Hoog
Dalem, een kinderoefentherapeut werkzaam.
Kinderen die een motorische hulpvraag hebben,
kunnen aangemeld worden bij de
kinderoefentherapeut op school.
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
voor vragen e.d. Daarnaast kunt haar via
onderstaande contactgegevens/praktijkgegevens
bereiken: 085-8769716, lotte.blom@imotoriek.nl

Aansprekend! Logopedie
Met ingang van dit 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

Oordopjes
Dit jaar krijgen alle leerlingen vanaf groep 5 een
eigen setje oordopjes van school. Ze gebruiken die
als ze op de chromebooks of computers werken. Als
oordopjes kwijtraken of kapot gaan, mogen de
kinderen zelf voor andere oordopjes zorgen.

Vacature Ouderraad Hoog Dalem
De Ouderraad van Hoog Dalem zoekt versterking! Via
deze link vindt u meer informatie. Fijn als u erover na
wilt denken!

Jaarplanning en Agenda
september
Do. 13
Ma. 17
Di. 18

oktober
Vr. 5
Ma. 22

Studiemiddag – alle kinderen ’s
middags vrij
Studiedag – alle kinderen hele dag
vrij
Schoolreis onderbouw: alle
kleutergroepen + groepen 3 HD+AK

Buitenschoolse activiteit:
Schoololympiade (gr. 7-8)
Herfstvakantie t/m vrijdag 26
oktober

Jaarplanning 2018-2019
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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