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Onderwijs
Deze week beginnen we met het project rond de
Kinderboekenweek over het thema ‘Reis mee’. In alle
groepen besteden we extra aandacht aan lezen en
boeken. En er zijn deze weken tal van andere
lesactiviteiten:
- kinderboekenschrijvers op school
- gastlessen
- theatervoorstelling
- excursies om ‘buiten de deur’ te leren, te
ervaren, te ontdekken
Afsluiting project
Op donderdagavond 17 oktober sluiten we het
project op alle locaties af met een thema-avond waar
we u hartelijk voor uitnodigen! Een uitgebreide
uitnodiging met informatie over activiteiten en
voorstellingen voor en door kinderen ontvangt u van
de betreffende locatie.

Personeel
We zijn blij dat we kunnen melden dat Caroline
Kruikemeijer na de zomervakantie begonnen is met
haar re-integratie. Iedere week is zij enkele uren op
school voor diverse werkzaamheden op de
achtergrond. We wensen Caroline van harte een goed
herstel toe!

Leerlingenzorg
Op De Regenboog werken twee intern begeleiders
(IB’ers). Zij houden zich onder andere bezig met
coaching van leerkrachten, het coördineren van extra
ondersteuning en kwaliteitszorg. Wanneer er voor het
onderwijs aan en de begeleiding van uw kind meer
nodig is dan wat de leerkracht in de groep
organiseert, krijgt u als ouder te maken met de IB‘er.
De leerkracht is altijd het eerste aanspreekpunt. De
leerkracht kan op verzoek van ouders of op eigen
initiatief de IB’er erbij betrekken.
Irene Bogaards is IB’er voor alle groepen
op AK en voor de groepen 3 t/m 8 op HD.
Haar werkdagen zijn maandag t/m vrijdag.
irene.bogaards@stichting-logos.nl

Thea Verberk is IB’er voor alle groepen op
RT en voor de groepen 1/2 op HD.
Haar werkdagen zijn dinsdag+donderdag.
thea.verberk@stichting-logos.nl

Lerarentekort en (geen) vervanging
Met het najaar voor de deur en een groeiend
lerarentekort brengen we, net als vorig jaar, het
protocol onder uw aandacht zoals we dat volgen bij
ziekte of andere afwezigheid van leerkrachten.
In de bijlage bij deze email vindt u het protocol. We
adviseren u om daar kennis van te nemen, omdat de
verwachting is dat we niet altijd voor vervanging
kunnen zorgen bij afwezigheid. We realiseren ons
terdege dat dat enorm vervelend kan zijn voor
ouders. We nemen die beslissing niet als het niet
nodig is. Het is geen onwil, maar overmacht.
Op woensdag 6 november wordt de onderwijsbegroting behandeld in de Tweede Kamer. De
Onderwijsbonden hebben opgeroepen om die dag te
protesteren en te staken, omdat het onbegrijpelijk is
dat er in deze tijd geen structurele aanpak komt van
de problemen in het onderwijs in Nederland. Op De
Regenboog volgen we de actualiteit en informeren
we u over ons standpunt m.b.t. eventuele acties in het
onderwijs.

Gebedsgroep
Zoals u misschien weet, zijn er ouders van De
Regenboog die regelmatig bij elkaar komen als
gebedsgroep. Vanwege hun betrokkenheid bij de
school en bij het christelijk geloof, komen zij samen
in gebed. Op die manier leven zij mee en zijn zij tot
steun voor de school, voor het personeel, voor
kinderen en de gezinnen. In het vertrouwen dat God
zijn zegen wil geven over kinderen, gezinnen en de
christelijke school. De gebedsgroep komt iedere vier
weken gedurende een uur bijeen op de eerste
woensdagochtend in de maand. Ouders die zich
willen aansluiten bij de gebedsgroep zijn van harte
welkom! Zij kunnen contact opnemen met
heleneheule@gmail.com
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WIS Collect: digitale facturatie

Evaluatie tropenrooster en opvang

Met ingang van dit schooljaar maken we gebruik van
WIS Collect: een toepassing voor digitale facturatie.
Daarmee sturen we de informatie, de bedragen en de
facturen voor ouderbijdrage, schoolreis en
schoolkamp per mail naar de ouders. Ook voor het
overblijven willen we dit in de loop van het nieuwe
schooljaar gaan gebruiken.
Deze week hebben de ouders van de groepen 1/2
een betaalverzoek gekregen voor de schoolreis van
de kleuters.

Hoewel we ons voorlopig geen zorgen hoeven te
maken over hitte en tropenroosters, willen we in deze
nieuwsbrief graag enkele punten noemen uit de
evaluatie van afgelopen zomer (tropenrooster in juni)
met kinderopvangorganisaties SKG en de
Kinderkamer.
 Voor de besluitvorming over het gebruik van
het tropenrooster handhaven we het
protocol zoals dat door schoolleiding en MR
is vastgesteld.
 De school stemt vooraf af met SKG en De
Kinderkamer over de tijden en de
mogelijkheden voor ouders om extra uren
kinderopvang af te nemen.
 De school houdt rekening met de tijd die
nodig is voor ouders en kinderopvang om
eventuele extra uren opvang te regelen:
minimaal anderhalve werkdag.
 De kosten voor extra uren kinderopvang
worden door SKG of De Kinderkamer in
rekening gebracht bij de ouders.

U kunt via WIS Collect eenvoudig in een paar klikken
online betalen, evt. in termijnen. En u heeft altijd zelf
inzage in wat u al wel of nog niet betaald heeft.
We willen hiermee het betalingsverkeer zowel voor
ouders als voor school eenvoudiger en inzichtelijker
maken.
WIS Collect werkt via email. U heeft er geen aparte
app voor nodig. Ouders die hier om welke reden dan
ook geen gebruik van maken, kunnen nog
overboeken op de oude manier.
Via de blauwe link komt u bij een filmpje met uitleg
over WIS Collect.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Studiedagen en kinderopvang
Op De Regenboog werken we aan de ontwikkeling
van de school, ons onderwijs en de medewerkers.
Daarvoor worden ieder jaar studiedagen ingepland.
De data maken we altijd bekend voordat het nieuwe
schooljaar begint.
Voor ouders zijn die dagen soms buitengewoon
onhandig vanwege opvang voor de kinderen.
Hieronder leest u wat SKG en de Kinderkamer voor u
kunnen betekenen op studiedagen en andere
geplande of onvoorziene vrije dagen. Beide
organisaties zijn op de hoogte van de studiedagen
van De Regenboog.

In dit nieuwe schooljaar 2019-2020 gaan we met de
vrijwilligers en pedagogisch medewerkers van SKG
aan de slag om de tussenschoolse opvang (TSO)
verder te ontwikkelen. We hebben twee hoofddoelen
waar we aan werken:
 pedagogisch beleid: bij de overblijf kunnen
kinderen ontspannen, eten en tot rust komen
in een prettige, veilige en gezonde sfeer.
 modernisering van het betalingsverkeer:
ouders kunnen gemakkelijk online betalen
SKG
voor het overblijven van hun kinderen.
Als de school gesloten is bijvoorbeeld vanwege een
In onze aanpak maken we gebruik van verschillende
studiedag, zorgt SKG voor een gevarieerd
instrumenten. Zo doen we een interne kwaliteitsprogramma met leuke activiteiten. Gaat uw kind
meting en gaan we in september een tevredenheidsnormaal gesproken niet naar de BSO? Dan kunt u nu
peiling doen. De resultaten gebruiken we om de
gebruik maken van incidentele opvang. Wanneer u
doelen verder scherp te stellen en prioriteiten aan te
een werkende ouder bent, kunt u een
brengen. In november herhalen we het kwaliteitstegemoetkoming in de kosten krijgen van de
onderzoek om de eerste resultaten zichtbaar te
Belastingdienst.
maken en tussentijds te evalueren.
Wanneer u nu ook al gebruik maakt van de BSO, kunt
Ondertussen zijn we met de vrijwilligers, de
u een extra dag afnemen voor deze studiedag. Ook
pedagogisch medewerkers en de schoolleiding bezig
dan kunt u een tegemoetkoming in de kosten krijgen
om het beleid, de afspraken, de regels en routines
van de Belastingdienst.
rond het overblijven te herzien. Daarnaast doen we
Voor meer informatie of contact:
ons best om meer vrijwilligers te werven en hebben
info@kinderopvanggorinchem.nl of kijk op
we aandacht voor de benodigde vaardigheden voor
www.kinderopvanggorinchem.nl
tussenschoolse opvang.
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Kinderkamer
Bij de Kinderkamer hebben ouders de keuze uit
verschillende contracten, met of zonder studiedagen
van school. Voor ouders die op voorhand geen
studiedagen in hun contract hebben en ook voor
nieuwe/incidentele ouders, staan zij altijd open om
opvang aan te bieden, mits zij ruimte hebben op de
groep. In dat geval is het van belang om tijdig
contact op te nemen. Dat kan via:
buitenschoolseopvang@kinderkamer-vuren.nl en
www.kinderkamer-vuren.nl

Kinderen moeten rookvrij
kunnen opgroeien. Daar hoort
een rookvrij schoolplein bij.
Uit onderzoek blijkt dat
kinderen en jongeren die
anderen zien roken, zelf ook
eerder gaan roken. Dat willen
we voorkomen. Wij vinden
het bij de verantwoordelijk
van de school horen om het
schoolplein rookvrij te maken.

Nieuwbouw HD en RT

Personeel van De Regenboog rookt niet op school,
niet op het schoolplein en niet in het zicht van het
schoolplein als er kinderen zijn.

De ontwikkeling van de nieuwbouw voor de locaties
Hoog Dalem en Retranchement gaat gestaag door.
De ontwerpen bevinden zich in voorlopige en
definitieve fase. We hebben andere scholen bezocht
en op dit moment oriënteren we ons onder andere
op installatietechniek, duurzaamheid en
energieklasse. De planning is nu dat er in de zomer
van 2021 twee nieuwe scholen opgeleverd worden.

Telefoons op school
Op school willen we niet dat kinderen hun telefoon
gebruiken, niet in de klas en niet daarbuiten (in de
pauze of tussen de middag), 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 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.

Schoolplein rookvrij

Écht rookvrij is het schoolplein pas wanneer ouders
en andere verzorgers ook niet meer roken op het
schoolplein of in het zicht van het schoolplein.
Wij hopen dat u deze visie en de doelstelling van de
school ondersteunt en dat we met elkaar kunnen
zorgen voor een rookvrije schoolomgeving.

Jaarplanning en Agenda
oktober
Wo. 2
Do. 3
Vr. 4

Do. 31

Project Kinderboekenweek
Schoolreizen groep 1/2
Klassenfoto’s HD
Schoololympiade groep 7-8
Studieochtend – alle kinderen vrij
Afsluiting project Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Informatieavond VO groep 7-8

november
Wo. 6
Do. 7
Ma. 11
Wo. 13

Dankdag
10 minutengesprekken
10 minutengesprekken
Basketbaltoernooi groep 6-8

Wo. 16
Do. 17

Jaarplanning 2019-2020
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

Dit jaar willen we aandacht besteden aan het rookvrij
maken van de schoolpleinen bij de verschillende
locaties van De Regenboog. Vanaf 1 augustus 2020 is
het verplicht om een rookvrij schoolterrein te hebben.
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