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Inleiding

Groepsverdeling 2018-2019

Het is eind januari en we zitten alweer op de helft van
het schooljaar! We blikken terug en we kijken vooruit:
naar de tweede helft van dit schooljaar en zelfs al
naar het nieuwe schooljaar.

Hoewel het schooljaar nog maar half om is, wordt er
al nagedacht over volgend schooljaar. Dat doen
ouders en dat gaan we op school natuurlijk ook
doen. Voor de groepsverdeling geldt dat we daar in
het voorjaar mee aan de slag gaan. Het zal pas na de
meivakantie zijn voordat we ouders daarover kunnen
informeren. Voor die tijd zal de groepsverdeling in de
MR besproken worden.

Terugblik kerstviering
Woensdag 20 december zaten we in een goed
gevulde kerk om met kinderen, ouders, team en
andere belangstellenden het kerstfeest te vieren. Fijn
om met zoveel betrokken mensen op één van de
hoogtepunten van het jaar bij elkaar te zijn!
De collecte aan het eind van de viering heeft het
prachtige bedrag van € 868,29 opgehaald! Dat
geld is overgemaakt naar het Ronald MacDonald
Kinderfonds. Deze week ontvingen we bericht terug:

‘…echt een heel hoog bedrag waarmee wij bijna 15
overnachtingen mogelijk kunnen maken in onze
Ronald McDonald Huizen. Een enorme boost voor
ons!’
Vooruitblik 2018-2019
In deze nieuwsbrief kijken we al even vooruit naar het
nieuwe schooljaar:
- Aanmelden nieuwe leerlingen
- Groepsverdeling 2018-2019
- Vakantieplanning 2018-2019

Aanmelden nieuwe leerlingen
Kinderen die geboren zijn voor 1 juni 2015 komen
naar school aan het begin of in de loop van het
nieuwe schooljaar 2018-2019. In verband met
planningen en groepsverdeling willen we de nieuwe
aanmeldingen graag tijdig weten.
Nieuwe aanmeldingen (ook als er reeds
broertjes/zusjes op school zitten) ontvangen we
graag vóór de voorjaarsvakantie, uiterlijk 22
februari 2018.
Aanmeldformulieren zijn op school te krijgen of via
admin.regenboog@stichting-logos.nl

Vakantieplanning 2018-2019
De vakantieplanning voor het nieuwe schooljaar zal
volgende maand in de Gemeenschappelijke
Medezeggenschapsraad (GMR) van stichting LOGOS
behandeld worden. Wanneer die vastgesteld is, zullen
we u daarover informeren.
Over het algemeen volgen we de vastgestelde en
adviesdata voor de schoolvakanties van regio
midden. U vindt die op www.rijksoverheid.nl
Met name voor de meivakantie 2019 is het raadzaam
om de definitieve jaarplanning af te wachten.

Rapporten
Woensdag 7 februari krijgen de kinderen van groep 2
t/m 8 hun eerste rapport. De kinderen van groep 1
krijgen nog geen rapport, maar krijgen net zoals
groep 2 wel hun map met werkjes mee.
In de groepen 3 t/m 7 krijgen de kinderen hun
rapport in een nieuwe rapportmap. Naast de
gebruikelijke rapportonderdelen vindt u in het
nieuwe rapport ook de grafieken met resultaten van
de Cito-toetsen.
De groepen 8 hebben nog maar één rapport. Dat
krijgen zij nog op de oude manier mee.
10 minutengesprekken
Tegelijk met deze nieuwsbrief hebben we u de
formulieren meegestuurd voor de 10 minutengesprekken op donderdag 8 en maandag 12 februari.
Alle oudste kinderen hebben dat formulier ook op
papier meegekregen. We ontvangen de ingevulde
formulieren graag uiterlijk maandag 29 januari
retour bij de leerkracht van uw oudste kind.
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Medezeggenschapsraad
In onze eerste MR vergadering van 2018 zijn we
onder meer door de directie van De Regenboog
geïnformeerd over de jaarlijkse controle van arboomstandigheden in en rond onze gebouwen. Een
paar kleine aandachtspunten dienen ter verbetering
te worden opgevolgd en worden momenteel
uitgewerkt. In het voorjaar zal de MR hierover verder
met directie in overleg gaan en adviseren.
De personeelsgeleding van de MR heeft ingestemd
met een herziening van het taakbeleid.
Openbare onderwerpen die op de agenda van de MR
aan de orde zijn geweest, zijn ook terug te lezen op
de website van De Regenboog onder het kopje
organisatie. Daar zijn ook de contactgegevens van de
MR terug te vinden voor het geval u vragen of
opmerkingen heeft.

Schoolreizen 2018
In september zijn de kleutergroepen al op schoolreis
geweest. In juni hopen de leerlingen van groep 8 op
kamp te gaan.
In mei staat de schoolreizen voor de groepen 3 t/m 7
gepland.
Bij de keuze van de schoolreizen voor de komende
jaren hebben we gezocht naar een combinatie van of
afwisseling tussen meer educatieve bestemmingen en
attracties die meer gericht zijn op spel en uitdaging.
Groepen 3-4
Dinsdag 15 mei 2018 naar Julianatoren in Apeldoorn.
Vertrek 8.30 uur en ca. 17.00 uur terug.
Groepen 5-6
Dinsdag 15 mei 2018 naar Dolfinarium in Harderwijk.
Vertrek 8.30 uur en ca. 17.00 uur terug.

Een interactieve avond die inzicht geeft in de online
leefwereld van jongeren, populaire apps, mogelijke
risico’s en tips om het gesprek aan te gaan met uw
zoon of dochter. Want dat gesprek is de beste
bescherming die u uw kind kunt geven.
Locatie: Immanuëlkerk aan de Grote Haarsekade 58 in
Gorinchem. Ouders, opvoeders, tienerleiders,
jeugdwerkers en andere geïnteresseerden zijn
welkom vanaf 19.15 uur.
Voor meer informatie over deze avond kunt u contact
opnemen met leenard.kanselaar@yfc.nl.

Scholentoernooi Dammen
In de afgelopen weken
hebben verschillende
leerlingen van De
Regenboog meegedaan
met het
scholendamtoernooi.
Het eerste en tweede
team van onze pupillen
(groep 8a) wisten
donderdag in de finale
respectievelijk een 4e en
3e plaats te behalen.
Beide plaatsen geven recht op deelname aan het
schooldam-kampioenschap van Zuid-Holland dat in
Hoogblokland gespeeld wordt.
Ook de welpen (groep 4 t/m 6) doen dan met een
team mee. Op de maandagmiddagen gaan we weer
goed trainen om door te kunnen dringen naar de
halve finales van Nederland!

Jaarplanning en Agenda
februari

Groepen 7
Donderdag 17 mei 2018 naar de Efteling.
Vertrek 9.00 uur en ca. 17.45 terug.

Di. 6

In een aparte brief informeren we u uitgebreider over
opstapplaats, begeleiding, kleding, lunchpakket en
betaling.

Ouderavond ‘Social Media’
Loopt u rond met vragen over social media of
mediaopvoeding? Dan bent u welkom op de
informatieavond over ‘Jongeren en Social Media’ van
The Mall Gorinchem op woensdag 7 februari van
19.30-21.00 uur.

Wo. 7
Do. 8
Ma. 12
Vr. 23

Volleybal voor groep 7-8
15.45-19.00, locatie: Oosterbliek
Rapporten mee
Spreekavonden
Spreekavonden
Studiedag – alle kinderen vrij
VOORJAARSVAKANTIE

maart
Wo. 14
Wo. 21
Vr. 23
Vr. 30

Biddag
Open Huis Scholen Gorinchem Oost
Lenteontbijt
Goede Vrijdag

april
Ma. 2

2e Paasdag
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Di. 17
Vr. 20

Eindtoets Cito gr. 8 t/m donderdag
Koningsspelen
MEIVAKANTIE

Jaarplanning 2017-2018
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
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