Nieuwsbrief
mei 2019
admin.regenboog@stichting-logos.nl
www.regenboog-gorinchem.nl

In deze nieuwsbrief informeren we u over
verschillende zaken die van belang zijn voor dit jaar
en voor het nieuwe schooljaar. In de bijlage van de
email vindt u tevens de indeling van de groepen in
2018-2019 met een korte toelichting.

Groepsverdeling 2019-2020
In de komende weken hopen we de personele
invulling van de nieuwe groepsverdeling verder uit te
werken en vast te stellen in het team en de MR.
Wat we nu al wel kunnen delen met u, is het aantal
groepen en eventuele combinatieklassen op de
verschillende locaties. U vindt dat, samen met een
korte toelichting, als bijlage bij deze nieuwsbrief.

Centrale Eindtoets 2019
In april hebben de leerlingen van groep 8 de Cito
Eindtoets gemaakt. Vorige week kregen we de
resultaten binnen.
Voor de leerlingen, ouders en leerkrachten betekent
de uitslag meestal een bevestiging van het advies dat
al eerder gegeven is richting het voortgezet
onderwijs. Hoewel de leerlingen over het algemeen al
geplaatst zijn op de middelbare school, kan het
advies van de basisschool soms nog omhoog
bijgesteld worden naar aanleiding van de Eindtoets.
Voor de basisschool is de Eindtoets ook een
instrument om onderdelen van de onderwijskwaliteit
in kaart brengen. De gemiddelde score van De
Regenboog is dit jaar 537,1. Net als vorig jaar is dat
ruim boven het landelijk gemiddelde van 535,7.

april is Esther al gestart, Robert zal binnenkort
worden ingewerkt.
Heeft u vragen over de MR of wilt u een onderwerp
op de agenda brengen? Neem dan contact op met
de voorzitter, Daniëlle den Ottelander. De
contactgegevens vindt u op de website van school.

Junior College
Zoals u weet, wellicht uit vorige nieuwsbrieven, gaat
er wat veranderen binnen het Junior en Tiener
College en op de locatie Albertine Kehrerstraat.
Volgend schooljaar wordt het Tiener College (leerjaar
7 en 8 en voortgezet onderwijs klas 1 en 2)
gehuisvest in het Lyceum Oude Hoven.
Het Junior College komt met twee groepen naar de
Albertine Kehrerstaat: unit 1 (leerjaar 1-3) en unit 2
(leerjaar 4-6). In de Albertine Kehrerstraat komen dus
twee verschillende 'scholen' naast elkaar in één
gebouw: een brede school dus.
De beide onderwijsconcepten blijven naast elkaar
bestaan. Het Junior College heeft twee eigen lokalen,
waar de eigen leerkrachten het onderwijs blijven
geven aan de leerlingen die nu ook op het Junior
College zitten. Dat is een andere onderwijsvisie en
een andere manier van werken dan op De
Regenboog. Leerlingen van locatie AK houden het
onderwijs en de leerkrachten van De Regenboog.
We zijn er blij mee dat we als Regenboog en Junior
College samen met Peuteropvang Jip en Janneke en
BSO Talentenplein een brede school kunnen vormen
in de Albertine Kehrerstaat met een gevarieerd en
veelzijdig aanbod voor onderwijs en opvang.
Met vragen kunt u altijd bij de schoolleiding terecht,
op school of via de mail.

Medezeggenschapsraad
Begin april zijn er verkiezingen geweest voor de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad. We
bedanken alle ouders die gestemd hebben, de
opkomst was in de laatste jaren nog nooit zo hoog!
De meeste stemmen gingen naar Esther Versluis, op
de voet gevolgd door Robert Chabot.
Tijdens de verkiezingsperiode heeft zich een tweede
vacature voorgedaan. De MR heeft daarom de
nummer twee ook gevraagd zitting te nemen. Eind

Tussenschoolse opvang
Deze maanden zijn we in overleg met Stichting
Kinderopvang Gorinchem (SKG) over de wijze waarop
we kunnen samenwerken voor de tussenschoolse
opvang (TSO) op De Regenboog.
Kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag tussen de middag overblijven. De
verschillende groepen eten en spelen onder leiding
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van een groep enthousiaste vrijwilligers. SKG kan als
professionele partij een rol spelen in de coördinatie
van de TSO en het pedagogisch klimaat en daarmee
de kwaliteit van het overblijven verder versterken.
Binnenkort hopen we u uitgebreider te kunnen
informeren.

Vakantieplanning 2019-2020
Net als in de vorige nieuwsbrief noemen we hier nog
een keer de schoolvakanties voor 2019-2020. Die zijn
in de gemeenschappelijke MR (GMR) van alle
LOGOS-scholen als volgt vastgesteld:
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.
Buitengewoon verlof
Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de school
toestemming geven voor verlof buiten de
schoolvakanties. Het aanvraagformulier en de
belangrijkste richtlijnen van de Leerplicht vindt u bij
de Schoolinfo op de website, onder Formulieren.
Voor vragen of meer informatie kunt u zich altijd
wenden tot de directie.

Nieuwbouw
Net als in de vorige nieuwsbrief informeren we u over
de status van de voorbereidingen voor de
nieuwbouw van de locaties Hoog Dalem en
Retranchement. Binnenkort zal er door de gemeente
uitgebreider gecommuniceerd worden hierover.
Hoog Dalem
In Hoog Dalem wordt een nieuwe brede school
gerealiseerd. De planning is dat deze brede school in
2021 in gebruik genomen wordt. Op dit moment
kunt u de bouwvoorbereidingen zien aan de
oostzijde van de nieuwe rotonde.

Architectenbureau Frencken Scholl werkt in deze
maanden aan een voorlopig ontwerp op basis van
het programma van eisen dat door de gemeente is
vastgesteld in overleg met de gebruikers en met
input van een klankbordgroep waarin ouders van
beide scholen participeerden.
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.
Partners die samenwerken bij de realisatie van de
brede school zijn de schoolbesturen LOGOS
(christelijk onderwijs), OVO (openbaar onderwijs) en
Stichting Kinderopvang Gorinchem. Zij maken deel
uit van de stuurgroep en de projectgroep en worden
daarin begeleid door adviesbureau ICS.
Retranchement
Eind februari heeft de gemeenteraad ingestemd met
nieuwbouw van de locatie Retranchement. Op die
locatie werken we ook weer graag samen met SKG
om onderwijs en opvang samen aan te bieden.
Het gemeentebestuur en stichting LOGOS
overleggen over budgetten en aanbesteding voor
hoogwaardige modulaire bouw. Als school worden
we daarin begeleid door ingenieursbureau Lakerveld.
In de komende tijd zal dat verder ontwikkeld worden.
We houden u daarvan op de hoogte.

Mobiele telefoons op school
Op school willen we niet dat kinderen hun telefoon
gebruiken, niet in de klas en niet daarbuiten (bijv. in
de pauze), tenzij de leerkracht daar uitdrukkelijk
toestemming voor geeft. De reden is dat we niet
willen dat kinderen afgeleid worden door hun
telefoon of hem gebruiken om te filmen, te bellen of
voor sociale media. Ons dringende advies is om
telefoons thuis te laten, zodat ze niet kwijt kunnen
raken en kinderen niet in de verleiding komen om
hem toch te gebruiken. Als we constateren dat
leerlingen onder schooltijd hun telefoon toch
gebruiken, kan de leerkracht hem innemen en krijgt
de leerling hem aan het eind van de (volgende) dag
terug. We informeren daar de ouders over. Kinderen
die hun telefoon op verzoek van ouders wel bij zich
moeten hebben (bijv. voor onderweg), zetten hem op
school uit en kunnen hun telefoon aan het begin van
iedere dag in bewaring geven bij de leerkracht.
Onder schooltijd zijn ouders en leerlingen bereikbaar
via het telefoonnummer van school.
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Schooldammen

Schoolvoetbaltoernooi

Zaterdag 25 mei was een heuglijke dag voor het
damteam van de groepen 7 en 8 van CBS De
Regenboog uit Gorinchem-Oost. In het NoordHollandse Schagen werd een verdienstelijke 5e plaats
behaald in de finales van het NK schooldammen voor
pupillenteams. Het team, bestaande uit Daniël Heule,
Dave Roza, Miguel Schechtl, Thomas Oustadakis en
Jordy Slob kan tevreden zijn met deze prestatie. Nog
nooit behaalde de school zo’n hoge notering! De
begeleidende leerkracht, Johan van Sluis en de trainer
van de Gorcumse Damclub, Henk Houweling, kunnen
enorm trots op hun team zijn.
Het welpenteam (groep 5 en 6) kon de 1e plaats in
de halve finales niet waarmaken en behaalde in
Heerde de 19e plaats. Daarmee lieten zij wel enkele
honderden scholenteams achter zich in de
voorrondes. Ook dit team, dat bestaat uit Rik van de
Neut, Timo Sluijk, Samuel Heule, Sepp van Drunen en
Julia Hol heeft Gorinchem weer op de kaart gezet.

Dit jaar deed De Regenboog onder leiding van enkele
ouders mee met het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi voor de groepen 7 en 8.
Het enthousiasme was groot, getuige de vele
aanmeldingen vanuit alle locaties, inclusief het Tiener
College. Er konden maar liefst drie teams worden
aangemeld.
Alle teams deden hun uiterste best, hadden plezier en
moedigden elkaar aan waar mogelijk. Team
Regenboog 3 wist de finaleronde te halen en
veroverde daarin een derde plaats!

Jaarplanning en Agenda
mei
Ma. 27
Di. 28
Wo. 29

Schoolreizen
Schoolreizen
Buitenschools: Hockey (gr. 6-8)

juni
Ma. 3
Di. 11

Ouderportaal gesloten t/m 19 juni
Studiedag – alle kinderen vrij

juli
Vr. 5
Vr. 12
Wo. 17
Do. 18
Vr. 19

Rapporten
Bedankochtend
Zomerfeest
Doorschuifmiddag
11.45 Zomervakantie

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