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1. Personeel
• Meester Arend zal ons m.i.v. 1 februari gaan verlaten. Hij heeft elders een andere
baan geaccepteerd die meer bij hem past. We willen hem uiteraard ook langs
deze weg hartelijk bedanken voor zijn inzet. Inmiddels hebben we een vacature
uitgezet voor een nieuwe onderwijsassistent, en inmiddels met enkele kandidaten
gesproken. Mochten we met één van deze kandidaten in zee gaan, dan laten we
u dat z.s.m. weten.
• Juf Savitrie is na haar verlof weer begonnen. Gelukkig hebben we de vervanging
tijdens haar verlof, op één dag na, kunnen regelen.
• Het ziet er naar uit dat juf Simone tot aan haar zwangerschapsverlof alleen op
therapeutische basis zal kunnen werken. Gelukkig hebben we meester Remco
bereid gevonden om Simone te vervangen tot na haar zwangerschapsverlof/
ouderschapsverlof. Dat betekent dat hij dus tot de zomervakantie op woensdag,
donderdag en vrijdag voor groep 7-8 (locatie R) zal staan.
• Meester Wijbrand zal ook na de kerstvakantie zijn werk nog niet volledig op
kunnen pakken. Daarom is het contract van meester John tot nader order verlengd.

2. MEDLEF
De Regenboog doet mee aan een nieuw project genaamd MED.LEF. Deze afkorting
staat voor Media lef. Daarbij wordt er samengewerkt met de basisscholen De Fakkel
en de Odyssee en het Bonifatiuscollege. Al deze scholen maken deel uit van ons
bestuur. Namens onze school nemen juf Jessica en juf Sharon deel aan dit project.
Hieronder volgt een omschrijving van dit project:
MED.LEF verbindt de online en de offline wereld aan elkaar. Door een samenspel te
zoeken tussen media-educatie en verschillende kunstdisciplines. Hierdoor ontstaat er
een creatief speelveld met op leerling niveau interessante crossovers. MED.LEF is een
samenwerking tussen cultuurmakers, digitale mediamakers en leerkrachten die hun
kennis en creativiteit verbinden.
De cultuurmakers en digitale mediamakers, gaan met de leerkrachten lessen,
producten of tools ontwerpen vanuit het creatief proces. Dit doen ze aan de hand
van media tools en vaardigheden die verbonden worden met de algemene onderwijsdoelen, digitale media doelen en de uitgangspunten vanuit het SLO. Het SLO is de
instantie die leerdoelen voor het basisonderwijs ontwikkelt. Op die manier ontstaat er
binnen de lessen ruimte voor de 21st century skills in combinatie met relevante
betekenisvolle onderwerpen en thema’s. De ontworpen lessen worden met de
leerlingen in de praktijk getest. De input van de leerlingen wordt daarna meegenomen
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en verwerkt. Het uiteindelijke doel is te komen tot een leerlijn voor in eerste instantie
de deelnemende scholen. Daarna kan het verder uitgerold worden over de andere
scholen binnen het PCOU.
Voor dit project hebben we inmiddels een subsidie mogen ontvangen, waarmee we
een deel van de personele en materiele kosten kunnen betalen. Ook vanuit het College
van Bestuur is positief gereageerd op dit initiatief.

3. Traktaties
We merken dat de laatste tijd de traktaties van de kinderen steeds uitbundiger worden
en er toch vaak op snoep getrakteerd wordt. Zoals vermeld in onze schoolgids, gaat
onze sterke voorkeur uit naar gezonde traktaties. We hebben hieronder de tekst
vanuit de schoolgids als reminder nog een keer vermeld.
Als uw kind jarig is mag dat natuurlijk gevierd worden. Op verschillende websites zijn
leuke voorbeelden te vinden van gezonde traktaties. De leerkracht kan u daarbij
helpen als u met vragen zit. Veel kinderen vinden het leuk om ook de meesters en
juffen te trakteren. Voor ons geldt dat dit prima dezelfde traktatie mag zijn als voor de
kinderen.

4. Lege flessenactie
Sinds enige tijd loopt er een flessenactie t.b.v. de binnentuin van locatie Wevelaan.
Als u uw lege flessen inlevert bij Albert Heijn op winkelcentrum ‘De Gaard’ kunt u het
statiegeld doneren aan dit goede doel. Bij het inleverpunt staat aangegeven hoe u dat
kunt doen. Het is de bedoeling dat met de opbrengst de dierenverblijven een
opknapbeurt zullen krijgen.

Agenda januari
Maandag 07 januari
Dinsdag 08 januari
Woensdag 16 januari

Dinsdag 22 januari
Dinsdag 29 januari
Woensdag 30 januari
Donderdag 31 januari
Vrijdag 01 februari

• Nieuwjaarswensen in de klas (8.20-8.40 uur)
• Oud papier
• Dam- en Schaaktoernooi (groep 5-8)/
• Spelletjesochtend (overige groepen)
• Gezamenlijke ouderraadvergadering
(20.00 uur) op locatie Regentesselaan
• kopij nieuwsbrief
• Vergadering werkgroep ‘voeten op tafel’
(18.00 -19.30 uur) locatie Regentesselaan
• Toneel groep 7-8 locatie R, voor ouders
groep 5-8 (8.30-9.00 uur)
• Atelier
• Atelier

Het team van de Regenboog wenst u:
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Basiscatechisatie voor groep 7 en 8
Nu het jaar ten einde loopt is het de tijd om je op te geven voor de basis catechisatie .
In januari starten wij weer met de catechisatie voor groep 7 en 8.
Op een door de weekse dag wordt er 's avonds, tussen half zeven en half acht, onder
het genot van een kop thee en speculaas in gegaan op verschillende vragen.
Wat betekenen de symbolen en gebruiken in de kerk en in de bijbel en wat hebben ze
voor nut. Wat draagt het geloof bij aan je leven , niet vanuit de dogmatiek van de kerk,
maar in de praktijk van alle dag. Wat heb je er aan?
Dit zijn de vragen waarmee wij in groep 7 aan de slag gaan.
Er wordt uitleg gegeven over het Christendom, Jodendom en ook iets over de Islam.
Wat is de Bijbel voor boek ? Wat geloof je zelf, en waarom geloof je ?
Met groep 8 gaan wij enkele Bijbel verhalen lezen en uitleggen ,maar ook het “Onze
Vader” en de Tien geboden komen aan bod.
Buiten de basis kennis over het christendom zal er altijd ruimte zijn om vragen te
stellen over allerlei geloofszaken.
De cursus wordt afgesloten met een spannende film, die op dezelfde manier is
gemaakt als een profetie en met de zelfde inhoud.
Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan bij:
Jan Wilten, Adelaarstraat 30, 3514 CE Utrecht
Tel. 030-2717352 of per E-Mail: jan.wilten@casema.nl
Vermeld je naam, adres leeftijd en telefoonnummer en de dagen
waarop je niet kunt. Iedereen die zich opgegeven heeft ontvangt
hier persoonlijk bericht over.
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