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Inleiding

Personeel

In deze nieuwsbrief leest u onder andere over
 Personeel en vervanging
 Staking en de toekomst van het onderwijs
 Medezeggenschapsraad
 Jaarplanning en wijzigingen
 Oudervertelgesprekken

Nelleke van Zanten is nog helemaal thuis. Bertie
Koops en Brenda van Thienen zijn begonnen met
reïntegratieactiviteiten op school. Juf Bertie is nog in
afwachting van een oogoperatie. Elianne Versluis
hoopt een volgende stap te zetten in haar reintegratie door vanaf volgende week de
maandagmiddagen ook te gaan werken. Esther
Docter heeft een aantal weken veel last gehad van
een heftige keelontsteking, maar zij is deze week
gelukkig weer begonnen. Marina Roozemond heeft
vanaf het begin van het jaar klachten die nog niet
gediagnosticeerd zijn. Zij is nu met ziekteverlof en
wordt voor het grootste deel vervangen door Elly de
Munnik en Jowelle de Joode.
We wensen alle zieken veel beterschap en vooral
voor degenen die langer ziek zijn: rust en geduld.

Kennismaking
Mijn eerste weken op De Regenboog hebben vooral
in het teken gestaan van kennismaking en oriëntatie.
Ook de komende tijd zal dat voor mij nog belangrijk
zijn. Daarbij moet ik mijn aandacht verdelen over de
verschillende locaties, de teamleden, de leerlingen, de
ouders.
Meestal ben ik op de locatie Albertine Kehrer, maar
met regelmaat zal ik ook een dagdeel op de andere
locaties aanwezig zijn om daar kinderen en ouders te
ontmoeten.
Het onderwijs
Niet alleen met de mensen wil ik kennismaken, ook
het onderwijs van De Regenboog wil ik beter leren
kennen. Ik zal, net als de locatieleiders en de intern
begeleiders, met regelmaat klassenbezoeken
afleggen om met elkaar te blijven werken aan de
onderwijskwaliteit.
In het vorige schooljaar zijn verschillende
onderwijskundige ontwikkelingen in gang gezet, die
we dit jaar willen vasthouden en willen versterken.
Ouderbetrokkenheid
Een goede school kan niet zonder goede
oudercontacten. Daarom ben ik blij dat u in deze
nieuwsbrief ook iets terugvindt van de
Medezeggenschapsraad. Verder leest u o.a. over de
oudervertelgesprekken op donderdag 28 september
en maandag 2 oktober.

Vervanging en vrij geven
Wanneer collega’s ziek zijn, worden zij regelmatig
vervangen door ‘eigen’ leerkrachten die extra kunnen
en willen werken. We zijn enorm blij met de inzet en
flexibiliteit van onze collega’s!
Verder is LOGOS aangesloten bij een invallerspool.
De praktijk leert echter dat die organisatie niet altijd
kan voldoen aan de vraag. Dat kan soms betekenen
dat we een klas vrij moeten geven. We proberen dat
tot een minimum te beperken en in ieder geval tijdig
te laten weten. Voor ouders is het raadzaam om
‘oplossingen’ achter de hand te hebben wanneer we
een klas vrij moeten geven.
E-mailadressen leerkrachten
De emailadressen van alle medewerkers bestaan uit
<voornaam>.<achternaam>@stichtig-logos.nl U
vindt de mailadressen en andere contactgegevens
ook in de schoolgids die op de website staat.

De toekomst van het onderwijs –
staking
Donderdag 14 september hebben we u via de mail
geïnformeerd over de staking in het primair
onderwijs op donderdag 5 oktober.
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Woensdag 4 en donderdag 5 oktober
Woensdag 4 oktober is een geplande studiedag. Die
blijft staan, dat is een studiedag van het hele
samenwerkingsverband waar wij zelf niet de regie
over hebben. Zo zijn de kinderen in deze regio door
een samenloop van omstandigheden twee dagen vrij
in die week: woensdag 4 en donderdag 5 oktober.
Wij zijn daar op zichzelf natuurlijk niet gelukkig mee.
Hopelijk lukt het u (en anders de kinderen wel) om er
het beste van te maken.

Medezeggenschapsraad
De eerste vergadering van de
Medezeggenschapsraad van dit schooljaar stond
vooral in het teken van kennismaking met onze
nieuwe directeur Peter Molenaar. Wij hebben
vertrouwen in een prettige samenwerking tussen MR
en de heer Molenaar. Ook is de oudergeleding van
de MR nu versterkt met Loes Grootheest, ouder van
twee kinderen op Junior/Tiener College. Het
vrijgekomen voorzitterschap wordt vanaf nu door
Daniëlle den Ottelander ingevuld.
Vorig schooljaar heeft de MR een pilot voor
klassenouders geïnitieerd op De Regenboog. Op
basis van de evaluaties met personeel en
klassenouders hebben wij de directie het advies
gegeven door te gaan met het klassenouderschap.
Wij zijn enthousiast dat de directie heeft besloten dit
advies op te volgen om vanaf dit schooljaar definitief
met klassenouders te gaan werken.
De MR onderzoekt op dit moment verschillende
manieren om nog transparanter met ouders en
personeel te communiceren. Wij houden u hiervan op
de hoogte. Hebt u vragen of zaken die u binnen de
MR wilt bespreken? Onze namen en contactgegevens
vindt u (binnenkort) op de website van de school.
Aarzelt u niet ons op het schoolplein aan te spreken
of via mail of telefoon contact op te nemen.

Actie Sint Maarten
Op de verschillende locaties worden acties
georganiseerd voor de noodhulp op Sint Maarten.
Mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid en het
enthousiasme is bij kinderen en ouders!

Oudervertelgesprekken
Op donderdag 28 september en maandag 2 oktober
zijn de oudervertelgesprekken. Morgen, dinsdag 19
september, ontvangt u per mail een aparte brief over
de oudervertelgesprekken en de werkwijze die we
voorstellen.

Jeugdgezondheidszorg – digitaal
In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u uitgebreide
informatie van de Jeugdgezondheidszorg/Rivas over
digitale vragenlijsten.
De Jeugdgezondheidszorg zet zich in voor het
begeleiden van de gezondheid, de groei en de
ontwikkeling van kinderen in onze regio. Er zijn
gezondheidsonderzoeken voor 5/6-jarigen en voor
10/11-jarigen. Vanaf 1 september hebben ouders de
mogelijkheid om met hun Digi-D en SMS-code in te
loggen op de website van Mijn Kind In Beeld.

Gezocht: verkeersouders (m/v)
Vanuit de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid
van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wordt het
programma School op Seef geïnitieerd, waarbij de
school samen met een vakleerkracht werkt aan
verkeersveiligheid. Met een vakleerkracht verkeer, die
de verkeerseducatie verzorgt, willen wij de kinderen
voorbereiden op het deelname aan het verkeer.
Dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij ook u
bij nodig!
Daarom zijn wij op zoek naar ouders die enkele uren
per jaar samen willen werken met de verkeersleerkracht om de kinderen praktische verkeerlessen te
geven.
Uiteindelijk hopen wij dat u na een jaar de interesse
hebt om uiteindelijk zelfstandig door te gaan, waarbij
u altijd een beroep op de vakleerkracht kan blijven
doen. De activiteiten bestaan uit het uitzetten van
verschillende parcours en instrueren van andere
hulpouders.
U kunt rekenen op een prima begeleiding van de
verkeersleerkracht. U wordt ook de mogelijkheid
geboden om een training te volgen.
Bent u geïnteresseerd en wilt u zich inzetten voor de
verkeersveiligheid van uw eigen
en andere kinderen, dan kunt u
contact opnemen met mevrouw
Ellen van Leerdam,
contactpersoon vanuit
CBS De Regenboog,
0183-630326.
Zie ook www.schoolopseef.nl
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Squla speel- en leerpakketten
Squla is een programma waarmee kinderen thuis op
allerlei manieren kunnen oefenen op allerlei
gebieden.
Voor de ouders van De Regenboog hebben we een
kortingscode waarmee u € 10,- korting krijgt op een
jaarlidmaatschap bij Squla. Dit is de hoogste korting
die op dit moment beschikbaar is. Let op! De
kortingscode is geldig t/m 29 oktober 2017.
De kortingscode van De Regenboog is: KB7022

Jaarplanning en Agenda
Graag maken we u attent op enkele wijzigingen in de
jaarplanning.
Ouderavond Kanjertraining
Maandagavond 18 september is er geen ouderavond
Kanjertraining. In de mail van 1 september jl. hebben
we u daarover geïnformeerd.
Vrijdag 23 december 11.45 uur kerstvakantie
Anders dan in de jaarplanning stond, zijn alle
kinderen de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie vrij,
zoals we dat gewend zijn. Dat geldt dus ook voor de
groepen 5 t/m 8. Die dag is er dus geen
continurooster tot 14.00 uur.
september
Ma. 18
Di. 19
Wo. 20

Di. 26
Wo. 27
Do. 28

Schoolfotograaf op RT
Schoolfotograaf op HD
Schoolfotograaf op HD
Studiemorgen: groep 1-4 vrij
Antwoordstrookje
oudervertelgesprek inleveren
Schoolreis groep 1-2 alle locaties
Actie Kinderpostzegels groep 7
Oudervertelgesprekken

oktober
Ma. 2
Wo. 4
Do. 5
Vr. 6
Ma. 16
Do. 26

Oudervertelgesprekken
Studiedag – alle kinderen vrij
Staking – alle kinderen vrij
Schoololympiade groep 7-8
Herfstvakantie
Informatieavonden VO groep 7-8

Vr. 22

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