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1. Algemeen
•

•
•
•

•
•

•

•

Onze website is Inmiddels geactualiseerd. Binnenkort gaan we kijken of we onze
website in een nieuw jasje kunnen steken. We zijn blij met reacties van ouders, die
ons attenderen op foutjes. Dat helpt ons in ieder geval de website up to date te
houden
Onze jaarkalender is sinds dit schooljaar ook te vinden in Schoudercom. Wanneer
er wijzigingen zijn, worden die daar ook aangepast. Zo hebt u altijd een actueel
overzicht van onze activiteiten. Ook is deze nu te vinden op onze website.
Binnenkort kunt u de invullijst voor hulpouders verwachten. Bij diverse activiteiten
kunnen we hulp van u gebruiken.
Tijdens onze laatste studiedag hebben we vooral gesproken over PR& Imago en
onderwijsvernieuwing. Eerstgenoemd thema komt ook terug bij de volgende voeten
op tafelsessie. Het was goede studiedag met interessante onderwerpen. Omdat dan
het hele team aanwezig is, hebben collega’s ook gelegenheid gekregen om met
elkaar in gesprek te gaan.
Op maandag 29 oktober (aansluitend aan de herfstvakantie) is de volgende
studiedag.
Om een gezamenlijk moment te realiseren voor alle collega’s , hebben we besloten
om ’s middags tussen 14.45 uur en 15.00 uur gezamenlijk pauze te houden; dit om
even stoom af te kunnen blazen en elkaar bij te praten. Dat betekent dat we in dat
kwartier ook niet bereikbaar zijn voor ouders en ‘externen’. Dus kunnen er op dat
tijdstip ook geen afspraken gemaakt worden.
Onder leiding van juf Monika is het Schoolorkest van start gegaan; tot half januari
wordt er elke maandagmiddag op locatie Regentesselaan met een groep kinderen
uit 7 en 8 van beide locaties muziek gemaakt in het schoolorkest. Vanaf januari start
het schoolkoor.
De data voor de Kinderboekenweek staan niet goed vermeld op de jaarkalender.
In de kalender van Schoudercom en in het overzicht op pagina 2 treft u de juiste
data aan.

2. Personeel
•
•

Juf Inge heeft haar werkzaamheden inmiddels gestart na haar verlengde
bevallingsverlof
Met meester Wijbrand gaat het langzamerhand beter; hij heeft het aantal uren dat
hij op school aanwezig is kunnen uitbreiden.
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•
•

•

Juf Simone is nog steeds met ziekteverlof. Haar zwangerschap verloopt niet zo
voorspoedig. Waar mogelijk komt juf Simone wel af en toe op school.
Juf Debby, die Simone de laatste weken vervangen heeft, gaat voor een langere
periode op een andere school aan de slag. Daarom zal, m.i.v. deze week, Remco
Peut groep 7-8 op woensdag, donderdag en vrijdag gaan draaien. Remco heeft al
eerder enkele dagen voor deze groep gestaan.
Dit schooljaar werken de volgende stagiairs bij ons aan school:
– Erik Heideman (groep 7/8 Regentesselaan) en Laurine Fransen (groep 4
Regentesselaan) volgen de minor Oriëntatie Leraar Basisonderwijs op de
Marnix Academie. Voor deze studenten ligt de focus op rondkijken, oriënteren,
observeren op een basisschool
– Chilot van Slooten (groep 7 Regentesselaan)en Loek Perquin (groep 8
Regentesselaan) zijn derdejaars studenten van de Marnixacademie (PABO).

3. Voeten op tafel
In het afgelopen schooljaar is de directie van de Regenboog gestart met 'Voeten Op
Tafel'-sessies voor de ouders die zich hiervoor hebben aangemeld. Op drie avonden
hebben ouders meegedacht over verschillende onderwerpen die spelen voor de
school, zoals 21e-eeuwse vaardigheden en het schoolgebouw van de toekomst.
Voor de directie is het waardevol deze input mee te kunnen nemen in het maken van
plannen, beleid of nemen van besluiten. Op de activiteitenkalender van dit jaar staan
de Voeten Op Tafel sessies ook vermeld.
Op donderdag 15 oktober is er een vervolgsessie op de Voeten Op Tafel sessie van
12 april 2018 gepland. We hebben eerder gesproken over het imago van de school en
thema's die hierin relevant lijken. We verdiepen ons deze avond verder in de schoolkeuze door de ouders. Doel is om meer helder te krijgen waarom ouders voor de
Regenboog kiezen: wat zijn de aspecten van deze keuze? Deze aspecten spelen ook
een rol bij de tevredenheid van de ouders over de school gedurende de tijd dat hun
kinderen op de school zitten. De opbrengst van deze sessie wordt gebruikt om de
volgende stap te maken: hoe we onze school willen positioneren in de wijk en wat we
moeten doen om hier te komen cq. te blijven. Via de nieuwsbrief houden we jullie op
de hoogte over het vervolg.

4. Kinderboekenweek
Van 3 t/m 12 oktober doen wij natuurlijk mee aan het vieren van
de Kinderboekenweek.
Het thema 2018 is Vriendschap en het motto is ‘Kom erbij!’
– Echte vriendschap kent geen scheidslijnen en gaat door alle culturen, rangen,
standen en geslacht heen. In vriendschappen help je elkaar, je luistert naar elkaar
en je geeft elkaar tips. Daarover praten we die week, we lezen erover en we laten
vriendschap aan elkaar zien. Veel staat in het teken van vriendschap, drie voorbeelden;
– We nodigen u of een vriendschappelijke relatie van uw zoon/dochter uit om in de
klas te komen vertellen over een bijzondere vriendschap of om een verhaal te
komen voorlezen (aanmelden via de eigen leerkracht).
– In de hal staat een doos waarin u een vriendschappelijke bijdrage kunt doen voor
de aanschaf van nieuwe bibliotheekboeken.
– Let ook op de gezamenlijke boekenkast in de gang, waaruit uw kind een boek mag
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kiezen als hij/zij ook een (gewild) boek heeft ingeleverd. Een soort van ruilboekenkast dus.
We hopen er met elkaar een geslaagde, vriendschappelijke week van te maken!
De kinderboekenweekcommissie

5. Nieuwe leden MR
Met het vertrek van Arno Simons is een vacature ontstaan in de MR voor de
oudergeleding vanuit de Regentesselaan. Hierover is voor de zomer een oproep
geplaatst en er zijn twee ouders die zich hebben aangemeld: dat zijn Ruben van
der Ploeg en Ti Hahn Nguyen. Omdat Roland Jansen aan einde van dit jaar ook zal
stoppen, hebben we met hen afgesproken dat Ruben per direct zitting neemt in de
MR en Ti Hahn vanaf einde van dit jaar. Ruben en Ti Hahn stellen zich hieronder zelf
allebei voor. Mocht u vragen hebben over dit bericht of over de MR dan kunt u Roland
Jansen of een van de nieuwe leden benaderen.

Ruben van der Ploeg (MR-lid Regentesselaan per 1 september 2018)
Onze zoon Reinder zit op dit moment in groep 1 (groep ster). En over ongeveer twee
jaar zullen onze jongste twee hun schoolcarrière gaan starten op De Regenboog.
Kortom nog een hele loopbaan als ‘schoolouder’ op De Regenboog voor de boeg.
In het dagelijks leven ben ik werkzaam voor het CNV als lobbyist en beleidsadviseur.
Mijn motivatie om toe te treden tot de medezeggenschapsraad (MR) is dat ik mijn
verantwoordelijkheid wil nemen voor goed onderwijs en een positief schoolklimaat
op De Regenboog. Dat is zeker geen vanzelfsprekendheid; inzet en betrokkenheid van
ouders daarbij is cruciaal. Vanuit de MR wil ik daar graag actief aan bijdragen.
Daarnaast hecht ik aan de identiteit van De Regenboog en wil ik die vanuit de MR
onderhouden en versterken.

Ti Hann Nguyen (MR-lid Regentesselaan per 1 november 2018)
Een goede, stevige start. Dat is wat ik wil dat onze school biedt en blijft bieden aan
onze kinderen. Door deelname aan de MR hoop ik hieraan bij te dragen.
Mijn naam is Ti Hanh Nguyen en ik ben 39 jaar. Met manlief en onze twee kinderen
woon ik sinds een jaar of zes in Tuindorp, met veel plezier. Hiervoor hebben we
ongeveer 13 jaar in Den Haag gewoond. Onze oudste zoon is zeven jaar en zit in
groep 4 van de Regenboog Regentesselaan. Onze jongste is twee jaar oud.
Sinds een paar jaar ben ik thuisblijfmoeder, maar hiervoor heb ik ruime ervaring
opgedaan in de medezeggenschap. In mijn studententijd heb ik in meerdere
medezeggenschapsorganen gezeten en mijn eerste baan was het zijn van de
ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad. Daarna volgden meerdere functies
op juridisch vlak, waarbij ik het meest recentelijk rechter (in opleiding) ben geweest.
Wat ik belangrijk vind, is dat De Regenboog een plek is waar onze kinderen tot hun
recht komen. Waar zij zich veilig voelen om te groeien, maar ook worden uitgedaagd
waar het kan. De basisschool vormt het startpunt van de opleiding van onze kinderen.
Het zal daarom de handvatten moeten bieden, waar zij iets aan hebben bij hun latere
opleiding en werk. Ik treed hierover graag in gesprek met de school en geef hierover
graag input namens ons ouders. Samen - de ouders, de school en de kinderen – gaan
we er zeker wat van maken!

6. Musicalvierdaagse
De Musical4daagse voor kinderen vanaf 6 jaar oud; 4 dagen zingen, dansen en acteren
met op de laatste dag als afsluiter een echte musical voorstelling voor familie en
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vriend(inn)en. De Musical4daagse zal in de herfstvakantie opnieuw in Breukelen
worden georganiseerd. Zowel de repetities als de presentaties vinden plaats in de
muziek-school van Breukelen. Iedereen met een passie voor zingen, dansen en
acteren mag meedoen! Deze vierdaagse is van 20 t/m 23 oktober en van 25 t/m
28 oktober 2018.
Inschrijven kan tot 13 oktober via de website: www.musical4daagse.nl.
Let op, er is maar beperkt plaats!

7. Agenda oktober
01 oktober
02 oktober
03 oktober
04 oktober
05 oktober
11 oktober
12 oktober
15 oktober
16 oktober
20 t/m 28 oktober
29 oktober

regenboog@pcou.nl

MR vergadering
oud papier
start Kinderboekenweek
atelier
Infoavond groep 7-8(R), 8® en 7-8(W)
atelier
atelier
atelier
eind Kinderboekenweek
voeten op tafel overleg
kopij nieuwsbrief november
herfstvakantie
studiedag team (alle kinderen vrij)
start verkeersweek

www.onzeregenboog.nl
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