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1. Algemeen
•

•
•
•
•

•

Afgelopen maandag zijn we gestart met een nieuw schooljaar, en voor het eerst met
een continurooster. Dat vraagt voor de kinderen, ouders en personeel de nodige
aanpassingen. We zullen in het begin best wel tegen opstartproblemen aanlopen,
maar hebben er alle vertrouwen in dat het goed zal komen. Uiteraard staan we open
voor uw opmerkingen en/of adviezen.
De jaarkalender wordt op dit moment bijgewerkt; we hopen de aangepaste versie zo
spoedig mogelijk naar u te mailen. Ook wordt er een papieren exemplaar aan elk
oudste kind meegegeven.
Een aantal pagina’s van onze website zijn momenteel niet bereikbaar omdat deze
geactualiseerd moet worden. Wel is het tabblad ‘oefenstof’ te bereiken voor ouders
en kinderen.
Wanneer u als ouder gegevens wijzigt in Schoudercom, wilt u dan deze aanpassing
ook per mail doorgeven aan Henk v.d Ploeg (henk@onzeregenboog.nl)? Dan kan hij
deze wijziging doorvoeren in onze schooladministratie.
We hebben op de beide locaties nog veel achtergebleven kleding en schoenen liggen.
Volgende week hebben we daarvoor een tafel ingericht, zodat u in de gelegenheid
bent er tussen te kijken of er iets van uw kind(eren) bij zit. Na deze week worden de
overgebleven spullen weg gedaan.
Denkt u er aan om broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten tijdig aan te
melden? Alleen op die manier kunnen wij goed grip blijven houden op de plaatsingslijsten.

2. Personeel
•
•

•

We hebben een vervanger voor Juf Inge van groep 8 (locatie R) gevonden; zij wordt
in groep 8 op de maandag, dinsdag en woensdag vervangen door juf Niké Vincent.
Niké maakt deel uit van de Flexpool van PCOU.
Zoals u wellicht meegekregen hebt vanuit de media, zal het steeds lastiger worden
om vervangers te gaan vinden tijdens de piekdagen. Gelukkig hebben we het in de
afgelopen tijd steeds weer voor elkaar gekregen om de opengevallen plekken op te
vullen, maar wij voorzien voor de toekomst wel de nodige problemen.
Deze week heeft u een mail ontvangen van onze directeur Wijbrand Keuning. Wij zijn
blij dat hij langzamerhand de draad weer zal gaan oppakken en wensen hem veel
succes met zijn re-integratietraject. Zoals ook in de mail vermeld stond, zal John
Meuleman de directeurstaken van Wijbrand voorlopig nog gaan waarnemen.
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•

Met ingang van dit schooljaar zal André op maandag en woensdag op locatie
Wevelaan zijn. Op de overige dagen is hij op locatie Regentesselaan.

3. Hulp bibliotheek
We hebben tot nu toe nog maar één aanmelding voor de schoolbibliotheek ontvangen.
Daarom vragen nogmaals dringend om versterking:
Elke maandag van 13.00-14.00 uur en donderdag van 08.30-09.30 uur is de
schoolbibliotheek geopend voor de leerlingen. De kinderen kunnen dan boeken lenen,
die ze tijdens leesmomenten in de klas lezen. Een groep ouders beheert de schoolbibliotheek. Met relatief kleine inzet (circa eens in de drie weken een uur) is het een
gezellige manier om bij de school betrokken te zijn.
Tijdens de opening worden de boeken met behulp van een computersysteem
ingenomen, dan terug in de stellingen gezet om vervolgens weer te kunnen uitlenen.
Af en toe vragen kinderen om raad, welk boek ze moeten kiezen en dat is een leuke
manier, om in gesprek te komen. Voorkennis over kinderboeken is absoluut niet nodig,
veel is namelijk in de computer terug te vinden en de rest komt vanzelf.
Lijkt het u iets, om ons hierin te ondersteunen? Wij hebben vooral voor de maandag
dringend versterking nodig!
Bij interesse kunt u contact opnemen met Katharina Bosschaart (moeder van Felix,
groep 7) via Schoudercom of meld u aan bij Juf Marina. Dank alvast. Wij zien u graag
komen!

4. Muziekcursussen in je eigen wijk!
Voor kinderen van de groepen 1 t/m 5 biedt het Utrechts Centrum voor de Kunsten
(UCK) vanaf 3 september muziekcursussen hier in de wijk aan. Kleuters kunnen Spelen
met muziek en hierbij kennismaken met allerlei instrumenten,
liedjes en muziekstukken. Voor leerlingen van de groepen 3, 4
en 5 is er de cursus Kinderen ontdekken Muziek (KOM).
We spelen, zingen, luisteren en bewegen en leren orkestinstrumenten kennen. Daarbij horen ook extra WelKOMdagen
op de hoofdlocatie van het UCK aan het Dom-plein met
concertjes en proeflessen en een groot concert waarin de
kinderen zelf meespelen!
Adres: Kleuterlokaal van de Regenboog, locatie Wevelaan 2
Data en tijden: Elke maandag met ingang van 3 september
groep 1 en 2:
15.00 – 15.40
Spelen met Muziek
•
groep 3:
15.45 – 16.35
Kinderen Ontdekken Muziek (KOM)
•
groep 4 en 5:
16.35 – 17.25
Kinderen Ontdekken Muziek (KOM)
•
Docente voor alle cursussen is Monika Marlissa; zij is ook muziekdocente op
de Regenboog.
U kunt uw kind per direct inschrijven voor deze cursussen via: www.uck.nl/muziek
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