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1. Stand van zaken m.b.t. invulling directie
Meester Wijbrand is voorlopig nog niet volledig inzetbaar, en blijft dus voor een deel
op therapeutische basis werkzaam. Over de invulling van de directie voor de komende
tijd heeft u inmiddels een brief van het bestuur mogen ontvangen. Dat betekent dat er
m.i.v. 1 februari afscheid genomen wordt van meester John. Inmiddels zijn alle ouders
ook daarvan op de hoogte gebracht. Het team heeft afgelopen woensdag met een
gezamenlijke lunch afscheid van hem genomen.

2. Schoolgids
De nieuwe schoolgids is klaar. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het dan
toch gelukt. Om de kosten te drukken en zuiniger om te gaan met papier, hebben we
er alleen een aantal exemplaren gedrukt voor de nieuwkomers. Alle overige ouders
kunnen de nieuwe editie vinden via onze website.

3. Website
Over website gesproken; deze is helemaal vernieuwd. In de afgelopen maanden is er
druk gewerkt aan deze nieuwe versie. De opzet is veranderd en ook is de nieuwe site
nu beter te lezen via de mobiele telefoon. Met deze website hopen we (toekomstige)
ouders nog beter van dienst te kunnen zijn. De inlognaam wordt niet gewijzigd.

4. Dam/Schaaktoernooi
Woensdag 16 januari hebben we ons jaarlijkse dam- en schaaktoernooi gehouden
voor de beide locaties. Er werd fanatiek gespeeld. Hieronder staat de eindstand van
het dam- en schaaktoernooi.
Dammen
1. Wiebe Nij Bijvank
2. Wies Jaarsma
3. Jildau Haarsma

Schaken
1. Martijn Zuidersma
2. Tobian Tenpierik
3. Demir Telci

De kinderen die niet deelnamen, konden zich uitleven in andere gezelschapspelletjes.
Gelet op het enthousiasme was het spel ‘Thirty Seconds’ daarbij de grote favoriet.
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5. Juf Corinta
Hallo kinderen, ouders en collega ’s,
Volgende week ga ik beginnen als Leerkrachtondersteuner op de
Regenboog (Wevelaan) voor de groepen 5,6 en 7,8, als opvolger van
meester Arend. Momenteel ben ik aan het inwerken en heb ik erg veel
zin in deze baan! Ik kan genieten van het samen optrekken met
mensen en het begeleiden van individuen en kleine groepen.
In het verleden heb ik gewerkt als coördinator in projecten in de opvoedingsondersteuning als ‘Op Stap’ en als Specialistisch Begeleider Thuis (GGZ). Tussendoor heb
ik als zij-instromer mijn Pabo-diploma gehaald en heb vier jaar als leerkracht in de
groepen 3 tot en met 6 gewerkt. Omdat ik in die periode zelf kinderen kreeg vond ik de
combinatie onderwijs en privé niet zo handig. Ik ben toen weer terug gegaan naar mijn
werk als hulpverlener.
Nu dus de kans om opnieuw het onderwijs in te gaan. Leuk om weer met kinderen aan
de slag te gaan, hen 4 dagen (maandag t/m donderdag tot 13.00 uur) te ondersteunen
bij de basisvakken en dus een stukje verder te brengen in hun ontwikkeling! Tot ziens!
Corinta de Goeij

6. Doppen sparen
Wist u dat plastic doppen geld waard zijn? Althans, wel voor KNGF Geleidehonden.
Per kilo ontvangt KNGF Geleidehonden een vergoeding. Dus gooi de dopjes van
frisdrank en melkpakken niet weg, maar lever ze in. U steunt niet alleen de opleiding
van de geleidehonden, maar spaart ook nog eens het milieu.
Spaart u mee? Op beide locaties staat in de hal een bak. Daar kunt u de doppen,
graag schoon, inleveren. Wij zorgen ervoor dat de doppen op de juiste plek worden
ingeleverd.
Alvast hartelijk dank!

7. Afscheid juf Monika
Beste ouders en kinderen,
5 jaar geleden startte ik via het UCK op de Regenboog met het orkest. In de loop van
de tijd zijn mijn werkzaamheden steeds meer uitgebreid met muzieklessen voor alle
kinderen, met het schoolkoor en met begeleiding van alle leerkrachten.
Met koren en orkesten heb ik een aantal optredens mogen doen bij het
stoeltjesconcert, met Sinterklaas of in een zorgcentrum in de wijk. Het was een fijne
tijd waarvoor ik heel dankbaar ben. Na de krokusvakantie zal ik niet langer werkzaam
zijn op de Regenboog. Ik heb in mijn woonplaats Amersfoort een baan als vakleerkracht muziek aangenomen voor maar liefst 3 dagen per week op een vaste school.
Dat is voor mij een welkome verandering na jaren van zeer onregelmatige roosters op
zeker 30 scholen. Ook inhoudelijk betekent de nieuwe baan weer een uitdaging, omdat
het een school is voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Ik heb de sfeer en
de contacten op de Regenboog altijd heel fijn gevonden en ik kom er dus ook graag.
Dat geldt voor de momenten met zowel leerkrachten, kinderen als ouders. Ik ga jullie
dan ook zeker missen! Wie weet zien we elkaar ooit nog eens met een project op
school of andere activiteiten in Utrecht. Het allerbeste gewenst!
Juf Monica

8. Studiedag team
Op woensdag 06 februari is er voor het hele team een studiedag. Alle kinderen zijn dan
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vrij. Dit keer gaat het team zich met name bezig houden met het schoolplan voor de
komende jaren, krijgen collega’s tijd om met elkaar te overleggen over hun groep en is
er tijd ingeruimd voor een muziekworkshop.

9. Rapportgesprekken
In de maand januari en begin februari worden er in de groepen 2 t/m 8 Cito-toetsen
afgenomen. De resultaten kunt u inzien bij het winterrapport, dat uw kind op vrijdag
15 februari mee krijgt. In de week van 18 t/m 21 februari zijn er rapportgesprekken
voor groep 1 t/m 7 (groep 8 heeft in januari al adviesgesprekken VO gehad).
Voor deze rapportgesprekken ontvangt u op maandag 04 februari van de leerkracht
een intekenmogelijkheid via Schoudercom. Vanwege de invoer van de CITO gegevens
is het ouderportaal tot 23 februari gesloten.

Agenda januari
Vrijdag 01 februari
Maandag 04 februari
Dinsdag 05 februari
Woensdag 06 februari
Donderdag 08 februari
Vrijdag 08 februari
Dinsdag 12 februari
Donderdag 14 februari
Vrijdag 15 februari

Maandag 18 februari
Dinsdag 19 februari
Woensdag 20 februari
Donderdag 21 februari
Zaterdag 23 februari
Zondag 03 maart

regenboog@pcou.nl

Atelier
Start inschrijving rapportgesprekken
Oud papier
Vergadering Medezeggenschapsraad
Studiedag team (alle kinderen zijn vrij)
Atelier
Atelier
Kopij nieuwsbrief
Atelier
Deadline inschrijving rapportgesprekken
Atelier
Toneel groep 7/8 (Wevelaan), aanvang 8.30 uur
Winterrapport mee
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Start Voorjaarsvakantie
Eind voorjaarsvakantie

www.onzeregenboog.nl
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