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1. Personeel
•
•
•

•

•
•
•

Sanne gaat m.i.v. 1 juli met zwangerschapsverlof. Haar groep (1-2 maan) wordt
op donderdag en vrijdag overgenomen door Janneke.
Door de afwezigheid van juf Ilse vanwege ziekte, hebben we intern wat moeten
schuiven. Zo gaat Carmen voor groep 7-8 (locatie Wevelaan) op 4 dagen en
hebben we een vaste invaller gevonden ( Coby) die de groep één dag gaat draaien.
Vanwege het feit dat juf Carmen 4 dagen voor groep 7-8(W) gaat, zijn we op zoek
gegaan naar iemand die haar gymlessen kan overnemen. Die hebben we gevonden
in de persoon van Menno de Kruijff. Hij is inmiddels al begonnen op de beide
locaties.
Vanaf 20 mei is John Meuleman (wederom) als interim-directeur aan de slag. In een
mail heeft u daar meer over kunnen lezen. Dat betekent dat meester Wijbrand geen
verantwoording meer draagt als directeur. Wel is hij nog aanwezig op school om
bepaalde taken uit te voeren.
Er is een sollicitatieprocedure gestart voor een nieuwe directeur; de vacature
wordt op korte termijn uitgezet.
Na het vertrek van Henk (pensioen) en Arie (andere baan), heeft ook Tineke aangegeven de Regenboog te verlaten. Zij gaat met ingang van het nieuwe schooljaar
op een school in De Bilt werken.
Vanaf 8 juli gaat Sharon met zwangerschapsverlof. Het is helaas niet gelukt om
haar door één en dezelfde persoon te laten vervangen. Maar gelet op de invalproblematiek, kijken we daar niet echt meer van op.

2. Verbouwing Wevelaan
We hebben inmiddels groen licht gekregen van de gemeente en kunnen we verder
gaan met het ontwikkelen van de plannen. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Het bestuur van PCOU komt binnenkort met meer informatie.

3. Groepsindeling bovenbouw
Twee weken geleden heeft u een mail ontvangen over de groepsindeling van de
bovenbouw. Zoals daarin al is gemeld, hebben we het besluit tot deze indeling
genomen met instemming van de Medezeggenschapsraad en in overleg met de
betrokken ouders. Daarvoor is een aparte ouderavond gehouden. We kunnen
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ons voorstellen dat het voor ouders die niet direct betrokken zijn bij deze groepen
wat vragen opwerpt. Vandaar hieronder nog een toelichting.
We hebben voor beide locaties een aantal leerlingen in de groepen 6 en 7 zitten
(komend schooljaar 7 en 8), dat niet voldoende is voor twee groepen 8 op locatie
Regentesselaan en een combinatie groep 7-8 op locatie Wevelaan. Als we die
constructie toch zouden doen, dat zouden er twee kleine groepen 8 op de
Regentesselaan komen en twee grote combigroepen op de Wevelaan (5-6 en 7-8).
Dat is voor zowel kinderen als leerkrachten niet wenselijk. Met de indeling die nu
gekozen is: van groep 7 (Wevelaan) en groep 7 (uit combi 7-8 Regentesselaan)
één groep te maken, is de groepsgrootte acceptabel. Bovendien houden we met die
samenstelling nog maar één combinatiegroep over, alleen groep 6-7 Wevelaan.
Uiteraard zal dat niet voor iedereen de meest prettige keuze zijn, maar wij vinden dat,
in het belang van de school, deze keuze toch echt de beste optie is. Het feit dat de
beide groepen 8 gehuisvest worden op locatie Regentesselaan, heeft te maken met de
beschikbare ruimte; daar is nl. wel een lokaal beschikbaar en op de Wevelaan niet.

4. Opbrengst scholenactie
De scholenactie is een groot succes geweest. De opbrengst van de Goededoelenmarkt en de collecte van de scholendienst bedraagt € 2061,-- en dat is geweldig
nieuws voor de actie ‘schoon water voor Indonesië’. We willen iedereen die aan
deze actie een bijdrage heeft geleverd hartelijk bedanken.

5. Parkeren: overlast of boete?
Een aantal ouders parkeert nog altijd op de parkeerplaats van de flat aan de
Kapteynlaan, als ze bijvoorbeeld even met hun kind de school binnen willen
gaan. Dit tot groot ongenoegen van de flatbewoners; vooral als in de winter
de motor draaiende blijft!
Als u parkeert voor of naast de school, riskeert u een forse boete. Tenzij ...... u gebruik
maakt van een de apps als Yellowbrick, ANWB en Smsparking. U betaalt per keer een
heel klein bedrag voor de luttele minuten die u geparkeerd staat, u loopt geen risico
op een bon en wekt geen frustraties bij anderen op!

6. Fiets op slot en aan de beugel!
Helaas is vorige week een gloednieuwe fiets bij de school op de Wevelaan gestolen.
Hij stond op slot! Maar hij was niet vastgemaakt aan de fietsbeugel waardoor hij zo
in het handje kon worden meegenomen! Erg sneu natuurlijk! De school is hiervoor
niet verzekerd. We waarschuwen de kinderen er vaak voor: zet je - mooie, goeie,
nieuwe - fiets op slot én zet hem met een ketting of kabel aan de beugel.

7. Vacature MR
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van Saskia Mouw. Zij heeft zich
lange tijd ingezet als lid van de oudergeleding van de Wevelaan. Vanwege het vertrek
van Saskia ontstaat er een vacature in de MR.
Ook is zij de afgelopen jaren voorzitter van de MR geweest. Bjørn Volkerink neemt
de rol van voorzitter van haar over. We zijn op zoek naar een nieuw MR-lid voor de
oudergeleding Wevelaan. Rond 1 juni ontvangen alle ouders van de Wevelaan via
schoudercom een mail met nadere informatie.
Ook binnen de personeelsgeleding zijn er vacatures. Daarvoor zal binnen het team
geworven worden.
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8. Korfbal groep 3 en 4
De Regenboog heeft de sportiviteitsprijs gewonnen en een prachtige gouden beker
gekregen! Het was een heel gezellige, sportieve en geslaagde middag. Leuke, lieve
kinderen, positieve aanmoediging van ouders, mooi spel en een goede organisatie.
De kinderen van de Regenboog die er nog waren tijdens de prijsuitreiking, hebben
de beker allemaal even vast gehad en gingen stralend naar huis. Omdat het een
gemengd team was, samengesteld vanuit zowel Regentesselaan als Wevelaan, is
de beker ook van de beide locaties. We willen de ouders van Dolora en Jonna
hartelijk danken voor de coaching.

Agenda november
03 juni-06 juni

avondvierdaagse Utrecht

04 juni-07 juni

avondvierdaagse De Bilt

04 juni

oud papier

10 juni

2e Pinksterdag (kinderen vrij)

11-14 juni

schoolkamp groep 8R, 7-8R en 7-8W

17 juni

MR vergadering

18 juni

kopij nieuwsbrief

19 juni

gezamenlijke vergadering beide ouderraden

24 juni

schoolreis gr 3-7 locatie R (m.u.v. gr 7-8 R)
en gr 3-6 locatie W

26 juni

Uitje groep 1-2

28 juni

studiedag team (alle kinderen vrij)

01 juli

studiedag team (alle kinderen vrij)

regenboog@pcou.nl

www.onzeregenboog.nl
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