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Op naar de decembermaand...
Schooltijden
Ondanks het verstrijken van de tijd blijft Corona ons
zowel binnen als buiten de school flink bezighouden.
Op het moment van schrijven zijn we dankbaar dat
we de afgelopen periode de continuïteit hebben
kunnen waarborgen door de vervanging steeds intern
op te lossen en maar een enkele keer een groep
naar huis te hebben gestuurd. De komende maanden
hopen we deze continuïteit te waarborgen. Ondanks
de geweldige opvang van het team is het realistisch
om rekening te houden met het feit dat er een
moment kan komen dat uw zoon of dochter één of
meerdere dagen niet naar school kan komen. Weet
dat we er alles aan doen om dit te voorkomen.
Met de komst van de decembermaand komen ook de
nodige vieringen in zicht. Juist in tijden van Corona is
het belangrijk om ook deze lichtpuntjes zoveel
mogelijk te vieren. We bereiden ons voor op advent,
Sinterklaas en kerst. Uiteraard zal dit op een andere
wijze zijn dan dat we gewend zijn en zullen de
verschillende commissies hun best doen binnen de
mogelijkheden die er zijn, deze vieringen te
organiseren.

In de nieuwsbrief van
16 oktober jl.
informeerden we u
over het besluit om
definitief een
continurooster te gaan
invoeren per 1 januari
2020. Punt van overleg
op school was nog de
structurele invulling van de pauze voor de leerlingen
en de leerkrachten, met daaraan gekoppeld de
eindtijd op de ‘lange’ dagen.
De afgelopen periode is hier in de teams per locatie
over gesproken. Uitgangspunt hierbij was dat er
voldoende pauze ingeroosterd wordt voor de
leerlingen en voor de leerkrachten. Uit de overleggen
is naar voren gekomen dat een eindtijd van 14.30 uur
op de ‘lange’ dagen het best past. Dit heeft
geresulteerd in een definitief voorstel voor de
schooltijden per 01-01-2021 waarbij:
-

-

de lestijden elke dag beginnen om 8.30 uur
de eindtijd op woensdag voor alle leerlingen
en op vrijdag voor groep 1-4 om 12.30 uur is
(aansluitend bij de tijden van de bovenbouw
en de peutergroepen)
de eindtijd op de ‘lange dagen’ 14.30 uur is..

Op 16 november jl. heeft de
Medezeggenschapsraad gesproken over en
ingestemd met bovenstaand voorstel.
Met SKG zijn we overeengekomen dat zij per locatie
een of meerdere pedagogisch medewerkers kunnen
inzetten voor de opvang van de pauze van de
leerkrachten. De bijbehorende kosten worden nu in
kaart gebracht. Over de bijdrage per kind en de
betaalwijze wordt u op een later tijdstip geïnformeerd.
SKG zal de ouders die gebruik maken van hun
buitenschoolse opvang informeren over wijziging in
de contracten, zodat deze aansluiten bij de
schooltijden.

Een prettige decembermaand toegewenst!

Rijk van Ommeren & Anneke de Jong

Tot de kerstvakantie blijft het huidige rooster
gehandhaafd. Zoals eerder aangegeven, worden de
tegoeden van de voormalige overblijf teruggestort.

Regenboog opleidingsschool
De Regenboog werkt samen met de Marnix
Academie, een lerarenopleiding voor het
basisonderwijs. Studenten van de Marnix lopen stage
op onze school. Om partnerschool van de Marnix te
mogen zijn, moet de school aan voorwaarden
voldoen. Deze moeten elke 5 jaar geëvalueerd en
getoetst worden om te kijken of de school voor
hercertificering in aanmerking komt. De
schoolopleiders van de Regenboog, Caroline
Kruikemeijer, Mieke de Graaff, Barbara van Krieken
en Nastasja van Meer, hebben het traject voor
hercertificering gevolgd.
Dit traject werd in
oktober afgesloten met
een audit waarna het
certificaat
‘Gecertificeerde
opleidingsschool’
werd behaald!
Een mooie prestatie,
die de kwaliteiten van
de Regenboog
bevestigt.
Complimenten aan ons
team van
schoolopleiders!

Interne begeleiding
Veranderende rol Thea Verberk
Na zes jaar als IB-er op de Regenboog, locatie Hoog
Dalem en Retranchement, heb ik besloten een
andere weg in te slaan en te stoppen als IB-er. Ik kijk
terug op een mooie en leerzame periode waar ik heb
mogen bijdragen aan de verdere professionalisering
van de zorg- en ondersteuningsstructuur van onze
school. Als IB-er heb ik in een coachende,
ondersteunende en adviserende rol meegedacht
over wat leerlingen nodig hebben om zowel sociaalemotioneel als didactisch goed te functioneren. Ik
heb besloten weer terug te gaan naar de basis, de
reden waarom ik ooit graag het onderwijs in wilde, de
leerling. Maar wel met alle ervaring en expertise die
ik in de loop van de jaren heb opgebouwd. Vanaf
heden werk ik 1 dag per week op de Regenboog met
leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben in
een kleine of individuele setting. Daarnaast ben ik
gestart met een eigen praktijk voor ondersteuning
van kinderen.

Interim intern begeleider.
Met de veranderde rol van Thea Verberk heten we
Cobi Kroon van harte welkom.

Dit is het nieuwe gezicht van de
interim intern begeleider van de
Regenboogschool, locatie
Retranchement en Albertine
Kehrerstraat.
Mijn naam is Cobi Kroon-Hoogendoorn en ik woon
met mijn man en vijf kinderen in Scherpenzeel. Ik
ben al bijna 25 werkzaam in het onderwijs en ruim 20
jaar als intern begeleider. Dit werk doe ik met
veel plezier. Maar na lange tijd op mijn huidige
school werkzaam te zijn geweest, was ik toe aan een
nieuwe uitdaging. En deze hoop ik te vinden op de
school van uw kind(eren). Daarom heb ik vanaf
half november tot aan de zomervakantie deze mooie
taak op mij genomen. In principe voor alle
groepen op de locatie Retranchement en op de
locatie Alberine Kehrerstraat voor de groepen 1 tot
4/5.
Omdat u als ouders in deze corona tijd weinig in
school komt, zullen veel van u mij waarschijnlijk
niet ontmoeten. En eigenlijk is dat een goed teken,
omdat het dan goed gaat met uw kind. Maar als
er vragen over de ontwikkeling van uw kind zijn dan
kom ik in beeld en hoop ik kennis met u te
maken.
Ik vind het erg belangrijk om met ouders in gesprek
te gaan om hun vragen en zorgen te
bespreken, maar vooral ook om te horen hoe zij
tegen het functioneren van hun kind aankijken.
Tenslotte kent u als ouders uw kind het beste. Aarzel
daarom ook niet om bij vragen over uw kind de
leerkracht te benaderen om te vragen naar een
contactmoment met elkaar. Zij zullen dan via en met
mij een afspraak met u maken om met elkaar in
gesprek te gaan. Want het welbevinden van uw kind
is onze hoogste prioriteit!

Sinterklaas
Een traditionele intocht en ontvangst van Sinterklaas
en zijn Pieten buiten met de hele school zit er dit jaar
helaas niet in.
Sinterklaas zou Sint niet zijn als daar niets op
gevonden kan worden. Zou het hem lukken toch op
school te komen?
Zijn de Pieten deze week al in de school geweest?
En wat hadden ze daar
dan te zoeken?
Wat doet dat grote
pakket in de hal van
locatie AK?
Over het programma op
school (en per locatie)
ontvangt u nog nader
bericht. Even deze
herinnering: alle kinderen
zijn op vrijdag 4
december a.s. om 11.45
uur uit.

Kerst
Ook het kerstfeest op school wordt dit jaar anders
dan anders. Helaas is een gezamenlijke viering in de
Grote Kerk niet mogelijk.
We vieren Kerst daarom dit jaar in drie groepen met
de kinderen op school:
Dinsdagavond 15-12 om 18.30 uur, locatie AK
groep 1/2C
groep 3B
groep 5/6C
Woensdagavond 16-12 om 18.30 uur, locatie RT
groep 1/2D
groep 3/4D
groep 5/6D
groep 7/8D
Donderdagavond 17-12 om 18.30 uur, locatie AK
groep 1/2B
groep 4/5B
groep 8B
Meer informatie volgt binnenkort.

Actie Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland vraagt opnieuw aandacht
voor een verkeersveilige schoolomgeving met de
Meedoen is makkelijk campagne! Hiermee worden
ouders opgeroepen om zoveel mogelijk lopend of op
de fiets naar school te gaan. U hoort en ziet de
commercial de komende weken weer op televisie
(NPO 1, 2 en 3), de radio (NPO1 en 2, Sky Radio en
regionale omroepen) en sociale media.Voor meer
informatie kunt u op bovenstaande link of op de link
naar een van de flyers:
Een verkeersveilige schoolomgeving: hoe draag
jij bij?
Veilig verkeer: hoe draag jij bij?
Fijn als u meedoet!

Jaarplanning en Agenda
november
25

december
1

Studieochtend voor de
leerkrachten van groep 1 t/m 3
De kinderen uit deze groepen zijn
dan vrij.

1e paal nieuwe school Hoog
Dalem wordt geslagen

4

Sinterklaasviering op school, alle
kinderen zijn om 11.45 uur uit

8

MR-vergadering

15

Kerstviering op school – 18.30
Groepen AK 1/2C, 3B, 5/6C

16

Kerstviering op school – 18.30
Groepen RT

17

Kerstviering op school – 18.30
Groepen AK 1/2B, 4/5B, 8B

18

11.45 start kerstvakantie

Jaarplanning 2020-2021
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

