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1. Verbouwing Wevelaan
We hebben inmiddels weer een tweetal gesprekken gevoerd over de verbouwing
van locatie Wevelaan. Het ziet er naar uit dat het een renovatie van het gebouw gaat
worden en geen nieuwbouw. Het is de bedoeling dat het Programma van Eisen deze
maand afgerond gaat worden. Het bestuur van PCOU kan er dan haar goedkeuring
aan geven, waarna in januari naar een architect gezocht kan worden. Al met al zal het
dan nog tenminste twee jaar gaan duren, voordat de verbouwing afgerond is.

2. Onderwijsvernieuwing
In samenhang met de verbouwing, komt onderwijsvernieuwing ook regelmatig als
thema terug binnen het team. Momenteel zitten we in een afrondende fase voor de
vernieuwde visie. Deze zal bij de volgende MR vergadering besproken worden.

3. Studiedag
Tijdens de studiedag van afgelopen maandag heeft het team in groepjes van twee of
drie collega’s verschillende scholen bezocht om inspiratie op te doen. In de middag
hebben we elkaar een terugkoppeling van dit bezoek gegeven en heeft onze muziekdocente Monica een workshop gegeven in het kader van Muziekimpuls.

4. Personeel
•
•
•
•
•

Juf Simone zal langzamerhand op therapeutische basis haar werkzaamheden
weer op gaan pakken. Dat traject duurt in ieder geval tot de kerstvakantie.
Gedurende die tijd zal Remco Peut haar vervangen.
Meester Wijbrand heeft zijn uren werken op therapeutische basis langzamerhand
wat uitgebreid in de afgelopen weken.
Juf Savitrie is de afgelopen week enkele dagen afwezig geweest
i.v.m. het verzorgen van haar ernstig zieke moeder in Suriname.
Juf Carmen gaat m.i.v. deze week (a.s. donderdag) ook gym geven aan
de groepen 5-6 en 7-8 van locatie Wevelaan.
Juf Marina is in de afgelopen week afwezig i.v.m. het verzorgen van haar moeder.
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5. Voeten op tafel
Tijdens de laatste sessie van Voeten op Tafel hebben we vooral gesproken over het
imago van de Regenboog. Om een beeld te krijgen van de populatie die momenteel de
school bezoekt hebben Hanke Jongebreur en Femke Munier veel werk verricht met het
maken van een overzicht hiervan. Een belangrijke conclusie die we konden trekken,
was dat de Regenboog locatie Wevelaan nog steeds als een wijkschool bestempeld
kan worden, terwijl locatie Regentesselaan ook door ouders van buiten de wijk
Tuindorp gekozen wordt. Daarnaast is er in twee groepen gesproken over mogelijke
oorzaken van het wel/niet kiezen voor onze school. Een PR&Imago werkgroep vanuit
het team zal deze uitkomsten (samen met die van de MR en de laatste studiedag)
meenemen in een plan van aanpak.

6. Open lesochtenden
Ook dit jaar organiseren wij weer open lesochtenden op beide locaties. De open lesochtenden worden gehouden op woensdag 7 november op de locatie Regentesselaan
en op 14 november op de locatie Wevelaan.
De open lesochtenden zijn bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar een goede
school voor hun kind en voor ouders van wie hun kind tussen november 2018 en
april 2019 instroomt in één van onze kleutergroepen. Graag zie ik dat u ouders in
uw omgeving attent maakt op deze open lesochtenden. We starten met een inloopmoment vanaf 8.30 uur en het programma start om 8.45 uur met een kort toneeloptreden van één van onze groepen. Hierna verzorgen de kinderen uit de bovenbouw
een rondleiding door de school en is er gelegenheid om in de klassen een les bij te
wonen. Ook is er volop mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige ouders
en/of directieleden.
Uiteraard kunnen ouders hun kind meenemen. Het is niet noodzakelijk dat zij zich
vooraf aanmelden voor deze open lesochtend.

7. Entreetoets groep 7
Een aantal jaar geleden is er gesproken over de mogelijke afschaffing van het afnemen
van de Entreetoets voor groep 7. Er is toen besloten om daarmee te wachten totdat de
nieuwste versie begrijpend lezen(CITO 3.0) ingevoerd is bij deze groep. Ook is het
onderdeel studievaardigheden toegevoegd. Daarmee hebben we een sluitend leerlingvolgsysteem voor alle relevante vakgebieden gekregen, zodat de Entreetoets overbodig is geworden. Een bijkomend aspect is, dat daarmee dat de extra toetsdruk die
de Entreetoets met zich mee bracht, weg genomen kan worden. Daarom hebben we
besloten dat er m.i.v. dit schooljaar geen Entreetoets meer wordt afgenomen in de
groepen 7.

8. Sint Maarten
Zondag 11 november is het Sint-Maarten. Een mooie gelegenheid voor de kinderen
van de Beiaard en de Regenboog en andere kinderen uit de wijk om de buurt in te
trekken met lampionnen, mensen toe te zingen en natuurlijk wat lekkers te krijgen.
De aftrap voor het langs de deuren gaan is om 18.00 uur in het Wevehuis (Wevelaan 4,
achter de Regenboogschool). Daar zal een kort Sint Maartentoneelstukje opgevoerd
worden en kunnen de kinderen een nieuw liedje aanleren. Natuurlijk is er ook weer
warme chocomel/koffie/thee. Om 18.15 uur zal dan het startschot klinken. Iedereen
van harte welkom! En ouders vergeet natuurlijk niet een kaars of lichtje in het raam
te zetten.
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9. Sinterklaas
Hoewel het nog wel even gaat duren, willen we u al wel vast attenderen op een
paar zaken aangaande het Sinterklaasfeest:
• De aankomst van de Goedheiligman is op beide locaties om 8.30 uur.
• De kinderen nemen zelf het zgn. 10 uurtje mee.
• Wij vragen u op die ochtend niet te parkeren aan de Regentesselaan.
• Wij verzoeken de ouders bij aankomst achter alle kinderen te gaan staan,
omdat de ruimte beperkt is en anders de kinderen niets kunnen zien.

10. Agenda november
29 oktober

studiedag team (alle kinderen vrij)
start verkeersweek (tot 2 november)

6 november

oud papier

7 november

open lesochtend locatie Regentesselaan (8.30 u – 10.15 u)
ouderraad vergadering locatie Regentesselaan (20.00 uur)
ouderraad vergadering locatie Wevelaan (20.00 uur)

8 november

atelier

9 november

atelier
toneel groep 4 locatie Regentesselaan (8.30 uur)
toneel groep 1-2 Boefjes, locatie Wevelaan (13.30 uur,
andere tijd dan in de papieren schoolkalender vermeld is)

13 november

toneel groep 3 locatie Regentesselaan (8.30 uur)

14 november

open lesochtend locatie Wevelaan (8.30 u – 10.15 u)

15 november

atelier

16 november

atelier

19 november

start project Sinterklaas

20 november

kopij Nieuwsbrief december

21 november

toneel groep 1-2 ster. Locatie Regentesselaan (8.30 uur)

22 november

atelier
MR vergadering aan locatie Wevelaan (19.00 uur)

regenboog@pcou.nl

www.onzeregenboog.nl

School voor Christelijk basisonderwijs.
Regentesselaan 70, 3571 CG Utrecht, telefoon 030-2713888 • Wevelaan 2, 3571 XS Utrecht. telefoon 030-2711770

3

