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Uitnodiging
Deze week vieren we een gezellig Sinterklaasfeest!
Daarna richten we ons op het Kerstfeest. Oók een
gezellig feest, maar tevens een moment om stil te
worden: ‘Stilstaan bij het wonder’. Het wonder dat
er licht is, verwachting, verlossing. Niet ver weg, hoog
en verheven, maar dichtbij, in ons aardse bestaan.

Heel gewoon, heel gewoon
Niemand had 't zo verwacht
Geen paleis of 'n dure woning
Wie had dat ooit gedacht
Door te worden als ’n kind, heel eenvoudig
Door te worden als ’n kind, heel klein
Kon Hij onze Koning worden
Kon Hij de Redder zijn
We nodigen u hartelijk uit om het Kerstfeest met ons
mee te vieren! Op woensdag 19 december om
19.00 uur in de Grote Kerk. Of op maandag,
dinsdag of donderdag met de onderbouw op één van
de verschillende locaties.

Personeel
In november is het zwangerschapsverlof van Thea
Verberk-Bot ingegaan. Om de leerlingenzorg goed te
kunnen blijven uitvoeren, hebben we een interim
IB’er aangetrokken: Petra van Breda werkt in deze
periode vier dagen op de verschillende locaties van
De Regenboog samen met IB’er Irene Bogaards.

Herinnering Ouderbijdrage 20182019
In oktober heeft u van de Ouderraad het verzoek
ontvangen om de ouderbijdrage voor het huidige
schooljaar te betalen. U vindt de brief via de blauwe
link.
Veel ouders hebben hun bijdrage overgemaakt. Dank
daarvoor! U begrijpt dat we uw bijdrage in deze
periode nodig hebben, zo rond 5 december…
Ouders die het over het hoofd hebben gezien,
mogen de € 22,- per kind het liefst zo spoedig
mogelijk overmaken naar rekeningnummer
NL 91 ABNA 0609225367 t.n.v. CBS De Regenboog
te Gorinchem o.v.v. de naam+groep van uw
kind(eren).

Junior College en De Regenboog
In juni 2018 hebben we u geïnformeerd over de
verhuizing van JC en TC van de Top Naeffstraat naar
de Albertine Kehrerstraat in het nieuwe schooljaar
2019-2020. In de afgelopen maanden zijn die
plannen in zoverre gewijzigd, dat het Tiener College
met 10-14 onderwijs bij elkaar blijft. Het Tiener
College verhuist in het nieuwe schooljaar naar een
VO (voortgezet onderwijs) locatie: het Lyceum
Oudehoven.
Het Junior College komt met twee groepen naar de
Albertine Kehrerstraat: Unit 1 (leerjaar 1 t/m 3) en
Unit 2 (leerjaar 4 t/m 6). Daar wordt het Junior
College weer nauwer verbonden met het Peuter
College.
De combinatie PC>JC krijgt als aparte, innovatieve lijn
binnen De Regenboog een eigen, herkenbare plek,
naast het meer traditionele en klassikale onderwijs
van De Regenboog. Dus geen ‘verdunning’, maar
twee aparte onderwijsconcepten, twee smaken, twee
kleuren op het palet van De Regenboog.

‘Samen De Regenboog’

Enquête schooltijden
Eind vorige week hebben we alle reacties op de
enquête over de schooltijden ontvangen. We
verwerken die resultaten, bespreken die in de MR en
hopen u in de komende weken uitgebreid te kunnen
informeren over de resultaten en de besluitvorming.
We zullen daarin ook de vragen en opmerkingen
meenemen die u ons in de enquête, mondeling of
per mail heeft laten weten.

Speciaal voor de kinderen in Kenia hebben kinderen
vorige week tandenborstels meegenomen voor de
Dental Dutch Care Foundation. Die organisatie
verleent tandheelkundige zorg op scholen in Kenia.
Hieronder ziet u het bijzondere resultaat van één
oproep op De Regenboog. Hartelijk bedankt!!!

School op Seef
In november hebben we op alle locaties opnieuw het
School of Seef label ontvangen uit handen van de
wethouder. SCHOOL op SEEF is hét programma in
Zuid-Holland voor een goede aanpak van
verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen
in de basisschoolleeftijd.

Jaarplanning en Agenda
december
Wo. 5
Ma. 17
Di. 18
Wo. 19
Do. 20
Vr. 21

Sinterklaas
Kerstviering onderbouw HD
Kerstviering onderbouw HD + RT
Kerstfeest in de Grote Kerk
Kerstviering onderbouw AK
11.45 alle kinderen vrij

januari
Ma. 14
Di. 15
Wo. 16

Dammen scholentoernooi
Dammen scholentoernooi
Studiedag LOGOS
alle kinderen vrij
Dammen scholentoernooi
Informatieavond nieuwe kleuters

Do. 17
Ma. 21

Acties en goede doelen
In september hebben de leerlingen in de bovenbouw
meegedaan met de Actie Kinderpostzegels. Onlangs
werden we speciaal benaderd door de organisatie
vanwege de bijzondere opbrengst van De
Regenboog. Enorm bedankt jongens en meiden en
iedereen die postzegels heeft gekocht:

€ 11.234,-

februari
Wo. 6
Ma. 11
Wo. 20
Vr. 22

Volleybal scholentoernooi
Deze week VO adviesgesprekken
groep 8
Rapporten mee
Alle kinderen vrij: start van de
voorjaarsvakantie

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

‘Samen De Regenboog’

