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1. Studiedag 6 februari
Op woensdag 6 februari hebben wij met het hele team bij elkaar gezeten om vooruit
te kijken naar de komende schoolplanperiode. We hebben geïnventariseerd wat goed
gaat, wat beter kan en waar we willen groeien. De komende studiedag gaan we hier
mee verder. ’s Middags hebben we als team genoten van een muzikale workshop van
juf Monika.

2. Speeltoestel op de Regentesselaan
Op vrijdag 1 maart (in de vakantie) zullen de graafwerkzaamheden starten voor het
nieuwe speeltoestel op het voorplein van de Regentesselaan. Het huisje wordt
verwijderd en er komt een gloednieuw toestel. Het wordt een Locomotief.
Toepasselijk met het station voor de deur.
Op maandag 4 en dinsdag 5 maart (na de krokusvakantie) wordt de locomotief
geplaatst. Er zal dus niet gespeeld kunnen worden op het voorplein die dagen.
Ook zult u als ouders wellicht hinder ondervinden bij het brengen en halen van de
kinderen op die dagen. Maar daarna hebben we weer een heel mooi speeltoestel
erbij. Volgens ons wordt het een blikvanger.

3. Open lesochtenden
Ook dit schooljaar organiseren wij weer open lesochtenden op beide locaties.
De open lesochtenden worden gehouden op woensdag 13 maart op de locatie
Regentesselaan en op woensdag 20 maart op de locatie Wevelaan.
Hopelijk attendeert u ouders in uw omgeving op deze open lesochtenden.
Het programma is als volgt: we starten met een inloopmoment vanaf 8.30 uur.
Om 8.45 beginnen we met een optreden in één van de groepen Hierna verzorgen
de bovenbouwleerlingen een rondleiding door de school en is er gelegenheid om in
de klassen een les bij te wonen. Ook is er volop gelegenheid om vragen te stellen
aan de aanwezige ouders en/of directieleden. Uiteraard kunnen ouders hun kind
meenemen. Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens!

4. Verkeerssituatie rondom de school
Bij het starten en het uitgaan van de school is er veel verkeer in de wijk. Dit levert
soms gevaarlijke situaties op. Wil iedereen alert zijn en proberen zoveel mogelijk
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lopend of op de fiets naar school te komen? Ook in het overleg met de andere scholen
in de wijk zullen wij hier aandacht voor vragen.

5. Waarderingsvragenlijsten
Om het jaar nemen wij waarderingsvragenlijsten af bij leerlingen, ouders en personeel.
Dit jaar zal dit in de maand maart plaatsvinden. Alle PCOU-scholen gebruiken de
vragenlijst van Vensters-Scholen op de Kaart. Het betreft een korte vragenlijst met
standaardvragen. Als school kunnen wij hier geen vragen aan toevoegen of van
afhalen.
U ontvangt in de loop van maart een mail via SchouderCom met de link naar de
vragenlijst. Wij hopen uiteraard dat veel ouders de lijst invullen. De leerlingen uit
groep 6 t/m 8 vullen de vragenlijst op school in.

6. Koffieochtend op de Regentesselaan
Op woensdag 6 maart om 8.30 uur organiseert de OR van de Regentesselaan een
koffieochtend. U bent van harte welkom om koffie te drinken, kennis te maken en
bij te praten over van alles en nog wat. Hopelijk tot dan!

7. Staking op vrijdag 15 maart
Op vrijdag 15 maart wordt er op de scholen voor primair onderwijs, maar ook in
andere onderwijssectoren, gestaakt. Wij beseffen dat dit voor u ongemak met zich
mee brengt. Toch hebben wij hiertoe moeten besluiten. U hebt mogelijk in nieuwsberichten gehoord over het tekort aan leerkrachten. In de komende jaren gaan veel
ervaren leerkrachten met pensioen. Daarnaast besluiten collega’s ook om uit te wijken
naar andere, vaak beter betaalde, functies. Het aantal nieuwe leerkrachten dat (bijna)
is afgestudeerd aan de PABO’s is veel te klein om het aantal vertrekkers op te vangen.
Het tekort aan leerkrachten werd al jaren geleden aangekondigd. Toch is er door
opeenvolgende regeringen niet genoeg gedaan om dit dreigende tekort op te vangen.
Op school hebt u hier tot voor kort gelukkig niet veel van gemerkt. Wanneer een
leerkracht ziek werd, werd dit vaak binnen de school opgelost. Er werd een parttimer
gevraagd extra te komen werken. Wanneer het niet anders kon, werd een klas
leerlingen verdeeld over andere klassen. Op die manier krijgen echter alle leerlingen
te weinig aandacht. En wordt het steeds moeilijker de kwaliteit van onderwijs, waar
wij voor staan, te garanderen.
We zijn nu op een punt aangekomen waarop we moeten besluiten: zo kan het niet
langer. Klassen moeten bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd.
Verschillende scholen hebben al moeten besluiten een 4-daagse schoolweek in
te voeren. Alleen op die manier kunnen zij nog kwaliteit van onderwijs, door
gekwalificeerde leerkrachten leveren. Daarom nu deze staking. Wij hopen hiermee
de noodzaak van echte, structurele maatregelen duidelijk te maken. Wij vragen aan
de beleidsmakers in Den Haag te zorgen voor een echte, structurele investering
om de kwaliteit van het onderwijs aan uw en onze kinderen te kunnen garanderen.

8. Vakantie
De voorjaarsvakantie is van 23 februari t/m 3 maart. Hopelijk kun u, met uw kinderen,
genieten van prachtig weer en leuke activiteiten. Wij wensen u in ieder geval een fijne
vakantie en zien u graag weer op maandag 4 maart.
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Agenda maart
5 maart

Oud papier

6 maart

Koffieochtend Regentesselaan

11 of 18 maart

Gezamenlijke GOR/MR vergadering

13 maart

Open lesochtend Regentesselaan (8.30 tot 10.15 uur)

13 maart

Toneel groep 4 locatie Wevelaan (8.30 uur)

15 maart

Stakingsdag, alle leerlingen vrij

19 maart kopij
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20 maart

Open lesochtend Wevelaan (8.30 tot 10.15 uur)

20 maart

Toneel groep 1-2 Zon locatie Regentesselaan (8.30 uur)

21 maart

Kangoeroewedstrijd rekenen

22 maart

Toneel groep 1-2 Maan locatie Regentesselaan (8.30 uur)

Vanaf 25 maart

Kanjerweek en Week van de Lentekriebels

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
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