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Inleiding

Vakantieplanning 2019-2020

U bent begonnen aan de eerste nieuwsbrief sinds
december 2018. Mogelijk heeft u de nieuwsbrieven in
de afgelopen maanden gemist… maar misschien ook
helemaal niet. Steeds vaker wordt informatie via
Parro gedeeld. Dat is sneller en ook gerichter: alleen
naar de betreffende groep of locatie.
In deze nieuwsbrief vindt u voornamelijk informatie
die iedereen van De Regenboog aangaat.

De schoolvakanties voor 2019-2020 zijn in de
gemeenschappelijke MR (GMR) van alle LOGOSscholen als volgt vastgesteld:

Groepsverdeling 2019-2020
In deze weken zijn we als team en MR bezig met de
groepsverdeling voor het nieuwe schooljaar.
Afhankelijk van leerlingaantallen zoeken we per
locatie naar een goede indeling en welke
combinatieklassen nodig of wenselijk zijn. Met de
huidige bekostiging komen we uit op 20 groepen,
met een gemiddelde groepsgrootte van 24
leerlingen. In de praktijk betekent dat, dat er kleinere
en grotere groepen zijn, afhankelijk van het aantal
kinderen per leerjaar.
In de komende periode hopen we u de nieuwe
indeling te kunnen presenteren.

Aanmelden nieuwe leerlingen
Kinderen die geboren zijn voor 1 juni 2016 komen
naar school aan het begin of in de loop van het
nieuwe schooljaar 2019-2020. In verband met
planningen en de groepsverdeling willen we de
nieuwe aanmeldingen graag tijdig weten.
Nieuwe aanmeldingen (ook als er reeds
broertjes/zusjes op school zitten) ontvangen we
graag zo spoedig mogelijk. Aanmeldformulieren zijn
op school te krijgen of via
admin.regenboog@stichting-logos.nl
Voor (nieuwe) ouders die peuteropvang en daarna
een basisschool zoeken voor hun baby of peuter, is er
een voorlichtingsavond op dinsdag 12 maart a.s.
om 19.15 uur op IKC Merweplein, Merwe Donk 4-6,
met de verschillende basisscholen van GorinchemOost. Verder is er op alle scholen Open Huis op
woensdag 20 maart a.s. vanaf 9.30 uur.

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

21 t/m 25 oktober 2019
23 december t/m 3 januari 2020
24 t/m 28 februari 2020
10 t/m 13 april 2020
27 april t/m 8 mei 2020
21 en 22 mei 2020
1 juni 2020
20 juli t/m 28 augustus 2020

In juni/juli hopen we u te informeren over de
complete jaarplanning inclusief studiedagen en
andere bijzonderheden. Die planning wordt
vastgesteld in de MR.

Staking vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart wordt er in het hele land
gestaakt in alle sectoren van het onderwijs. Met de
staking vraagt het onderwijspersoneel nadrukkelijk de
aandacht van de politiek voor de problemen in het
onderwijs.
Ook op De Regenboog merken we de gevolgen van
het lerarentekort. Leerkrachten werken door als ze
ziek zijn of gaan te snel weer aan het werk, de
werkdruk neemt toe doordat er nauwelijks invallers
zijn en we hebben dit schooljaar al verschillende
keren een klas vrij moeten geven.
Een deel van het team van De Regenboog doet op 15
maart mee aan de stakingsactie. Om die reden is de
school die dag gesloten en wordt er geen les
gegeven.
Op vrijdag 22 februari hebben we u daar per mail
over geïnformeerd. Via deze link kunt u de
uitgebreidere berichtgeving hierover lezen.

Privacyvoorkeuren via Parro
Ieder schooljaar heeft de school toestemming van
ouders/verzorgers nodig om beeldmateriaal te delen.
Aan het begin van dit schooljaar hebben we u
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gevraagd uw voorkeuren door te geven. Een flink
aantal ouders heeft dat nog niet gedaan. Hierbij
verzoeken we u opnieuw om dat te doen.
In Parro kunt u uw privacyvoorkeuren doorgeven, via
de volgende stappen:

Ouderraad

1. Ga in de app of via https://talk.parro.com/login
naar 'Instellingen' (vierde tabblad).
2. Tik op 'Profiel' en scroll naar het kopje 'Mijn
kinderen'.
3. Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via de
stipjes achter het kind.

‘Ik ben Ilze de Zwart, 37 jaar oud en getrouwd met
Arno de Zwart. Samen hebben wij twee kinderen: Zoë
in groep 7 en Keano in groep 5, allebei op de locatie
Hoog Dalem.
Ik werk drie dagen in de week met veel plezier op de
polikliniek interne geneeskunde/oncologie.
Mijn kinderen brengen per week meer dan 25 uur
door op school, zonder dat wij daar als ouders iets
voor hoeven te doen, dat triggerde mij heel erg in de
keuze om lid te worden van de OR. Zo kan ik iets
doen voor de school die zoveel voor mijn kinderen
doet. In mijn vrije tijd kook en bak ik graag, maar nog
veel liever volg ik de Formule 1 en MotoGP.’

Via Parro worden uw voorkeuren verwerkt in het
administratiesysteem ParnasSys. U kunt in Parro altijd
zien of wijzigen wat u heeft doorgeven.
Meer info vindt u op
https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren

Sinds kort is de Ouderraad van De Regenboog
uitgebreid en weer compleet. We zijn blij dat Ilze de
Zwart de OR is komen versterken! Hieronder stelt ze
zich aan u voor:

Aanvang school 8.30 uur
We merken dat veel groepen, met name in de
onderbouw, ’s morgens niet om half negen kunnen
beginnen omdat er kinderen en ouders later komen
of nog in de klas blijven. Vanaf 8.20 uur is de school
open en kunnen kinderen in de klas gebracht
worden. Fijn als u ervoor zorgt dat de leerkracht om
8.30 uur kan beginnen.

Ouderbijdrage 2018-2019

Medezeggenschapsraad - vacature

Schoolreizen 2019

De Medezeggenschapsraad is gesprekspartner van
de directie als het gaat om beleidszaken. Sommige
besluiten van de directie vragen om instemming,
andere om advies van de MR. De bevoegdheid is bij
wet geregeld.
De MR van De Regenboog bestaat uit vier
personeelsleden en vier ouders, die lid worden voor
een termijn van 4 jaar (mits uw kind in die periode
nog op onze school zit).
In de MR is een vacature ontstaan binnen de
oudergeleding, die op korte termijn kan worden
ingevuld.
Op dit moment zijn de locaties JC/TC en
Retranchement niet rechtstreeks door een ouder
vertegenwoordigd. Ouders van alle locaties zijn
echter welkom om zich kandidaat te stellen. Bij
meerdere kandidaten wordt een verkiezing
gehouden.
Wilt u zich kandidaat stellen? Stuur uw reactie met
korte motivatie en mobiel nummer graag voor 15
maart a.s. naar Daniëlle den Ottelander, voorzitter
MR, emailadres aldaroys@gmail.com

Het merendeel van alle ouders heeft de
ouderbijdrage voor het huidige schooljaar al
overgemaakt. Als u twijfelt, nodigen we u uit om het
even te checken. In de komende weken zullen we de
ouders van wie we de bijdrage nog missen,
persoonlijk benaderen voor een herinnering.

In januari hebben alle ouders van groep 3 t/m 7 per
mail informatie ontvangen over de schoolreizen in
mei. We willen u vriendelijk vragen om uw bijdrage
van € 28,- per leerling voor 1 april 2019 over te
maken op IBAN: NL25 ABNA 0515 3429 71 t.n.v. CBS
De Regenboog, onder vermelding van naam en
groep van uw kind(eren). Hartelijk bedankt!
Schoolkamp groep 8
De ouders van groep 8 ontvangen deze week een
brief met informatie en betalingsgegevens voor het
schoolkamp. Groep 8 gaat op kamp van dinsdag 7
t/m donderdag 9 mei.

Activiteiten
Project Water
Na de voorjaarsvakantie wordt er in alle groepen
gewerkt rond het thema ‘Water’. We doen dat
voornamelijk op de middagen. ’s Morgens blijven we
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ons richten op de kernvakken lezen, taal en rekenen.
In het project op de middagen komen de
verschillende zaakvakken en creatieve vakken bij
elkaar in het thematisch werken. Afzonderlijke
vakgebieden en vaardigheden worden meer
geïntegreerd. Verder proberen we om de praktijk en
de ‘echte wereld’ op te zoeken, met excursies,
buitenactiviteiten en bijzondere gasten op school.
Anders dan bij eerdere projecten, sluiten we het
project dit keer niet af met een kijkavond of
tentoonstelling. De reden is dat we ons bij dit project
meer willen focussen op een andere manier van
werken en leren: thematisch, ontwikkelingsgericht,
met eigen leer- en onderzoeksvragen van kinderen.
Een tentoonstelling of kijkavond is ook prachtig voor
kinderen, ouders en school, maar leidt dikwijls tot een
andere invulling van het project.
Biddag
Volgende week woensdag 13 maart is het Biddag.
Wat wil jij vragen van God? Succes, geld, gezondheid,
roem? Koning Salomo vroeg om wijsheid. In de
klassen besteden we daar aandacht aan en
woensdagmiddag is er om 14.30 uur een kinderdienst
in de Johanneskerk, Nieuwe hoven 143.
Koningsspelen
Dit jaar doen we niet mee met de Koningsspelen en
het ontbijt. Ieder jaar kijken we kritisch naar de
jaarplanning: waar doen we wel en niet aan mee. En
gelet op de timing hebben we besloten om dit jaar
niet mee te doen met de Koningsspelen. De
landelijke organisatie had dit namelijk al voor 12 april
gepland, vanwege de vroege meivakantie en Goede
Vrijdag op 19 april.
Op De Regenboog hebben we op vrijdag 29 maart
wel ons eigen Lenteontbijt.

Nieuwbouw
In de afgelopen weken heeft u in de media kunnen
lezen over de status van de plannen voor nieuwbouw
van de locaties Hoog Dalem en Retranchement.
Hoog Dalem
In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school
gerealiseerd. De planning is dat deze brede school in
2021 in gebruik genomen wordt. Voor de
architectenselectie is een Europese niet-openbare
aanbestedingsprocedure gevolgd. De architect waar
de opdracht aan gegund is, is Frencken Scholl
Architecten uit Maastricht. Een architect met veel

ervaring op het gebied van brede scholen.
De nieuw te bouwen brede school wordt een brede
voorziening voor onderwijs en opvang in de wijk:
een multifunctioneel gebouw met hoogwaardige
faciliteiten voor bijvoorbeeld een buurthuisfunctie
en binnen- en buitensport.
Het gebouw biedt Gorinchem nog meer de
mogelijkheid om een optimale leeromgeving te
bieden voor kinderen.
Partners die samenwerken bij de realisatie van de
nieuwe school zijn de schoolbesturen LOGOS
(christelijk onderwijs), OVO (openbaar onderwijs) en
Stichting Kindercentra Gorinchem. Zij gaan
deelnemen in deze brede school.
Retranchement
Eind februari heeft de gemeenteraad ingestemd met
nieuwbouw van de locatie Retranchement. Op die
locatie zal De Regenboog ook weer samenwerken
met SKG om onderwijs en opvang samen aan te
bieden.
Het gemeentebestuur en stichting LOGOS
overleggen over budgetten en aanbesteding voor
hoogwaardige modulaire bouw. In de komende tijd
zal dat verder ontwikkeld worden. We houden u
daarvan op de hoogte.

Linkjes
Naschoolse activiteiten Carrousel: groep 1-4 en 5-8
Uitnodiging voor Brussendag / Jonge mantelzorgers
Enver Jeugdhulp is op zoek naar pleeggezinnen

Jaarplanning en Agenda
maart
ma. 4
ma. 11
di. 12
wo. 13
wo. 20
vr. 29
april
ma. 1
do. 4
di. 9
di. 16
do. 18
vr. 19
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Deze week 10-minutengesprekken
Deze week excursies o.a. Geofort
Voorlichtingsavond nieuwe ouders
Biddag
Open Huis voor nieuwe ouders
Buitenschools: 60 minuten zwemcup
Lenteontbijt
Veilig Wijs – seksuele vorming
Schriftelijk verkeersexamen gr. 7
Buitenschools: kangoeroedag gr. 1/2
(korfbal)
Eindtoets Cito gr. 8 t/m donderdag
Studiemiddag: alle kinderen vrij
Goede Vrijdag / begin Meivakantie
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