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1. Personeel
•
•
•

•

•

Vorige week is de groepsverdeling in een aparte mail naar alle ouders gestuurd.
Daarin worden ook een aantal nieuwe collega’s genoemd. Onderaan deze nieuwsbrief stellen zij zich nader voor.
De gesprekken met kandidaten voor de invulling van de directie zijn in volle gang.
Zo gauw er ‘witte rook’ is, laten we dat jullie weten.
Zoals al gemeld in de vorige nieuwsbrief, gaan we aan het eind van dit schooljaar
afscheid nemen van een aantal collega’s. Uiteraard is er gelegenheid om deze
mensen de hand te komen schudden. Daarover worden jullie nog per mail
geïnformeerd.
Binnenkort gaan Sanne en Sharon beiden met zwangerschapsverlof. Sanne zal,
tot de zomervakantie, worden vervangen door juf Janneke. Voor juf Sharon was het
lastiger om het voor elkaar te krijgen; zij wordt in de laatste twee weken voor de
vakantie door drie verschillende mensen vervangen. Gelet op het feit dat het erg
lastig is om invallers te krijgen voor een volle week, zijn we in ieder geval blij dat
Sharon vervangen kan worden.
Na de zomervakantie wordt Sharon voor de vrijdag in groep 7 vervangen door
Sharon Zeijeseink (toevallig dezelfde voornaam) . Zij werkt al een flink aantal jaren
voor PCOU en heeft ervaring met midden- en bovenbouwgroepen. Zij stelt zich ook
onderaan deze nieuwsbrief even voor. Voor de maandag en dinsdag in groep 8a zijn
we nog op zoek naar een vervanger.

2. Verbouwing Wevelaan
Bij deze een update met extra informatie vanuit het bestuur van PCOU-Willibrord.
Zoals de plannen er nu liggen zal het komende schooljaar (2019-2020) gebruikt gaan
worden voor het kiezen van een architect en een verdere uitwerking van de plannen.
In het schooljaar 2020-2021 zal de locatie daadwerkelijk worden gerenoveerd.
Omdat het schoolgebouw dateert uit de jaren '60 en behoort tot de eerste serie
MUWI-scholen die in Utrecht is gebouwd, wordt er monumentale waarde toegekend.
Dit vanwege de karakteristieke dubbele H-vorm, een centraal trappenhuis én lokalen
die van twee zijden licht ontvangen. De vloeren en wanden van dit type school werden
geprefabriceerd en op de bouwplaats in elkaar gezet. Dat betekent dat we aan de
buitenkant niets mogen aanbouwen. Daarom hebben we, als onderdeel van de
renovatie, de wens om de binnentuin te overkappen ten gunste van een functioneel en
toekomstbestendig gebruik van het gebouw.
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3. Kanjertraining
Vanaf nu willen we elke maand ‘de regel van de maand’ vermelden in de nieuwsbrief.
Daarmee willen we ook de ouders daarvan op de hoogte brengen. De regel van deze
maand is: Op onze school schelden we niet. We noemen elkaar bij onze naam.

4. MR
Vanwege het vertrek van Ti Hanh Nguyen ontstaat er m.i.v. het nieuwe schooljaar een
vacature in de MR. We zijn op zoek naar een nieuw MR-lid voor de oudergeleding
Regentesselaan. Via Schoudercom is er op 14 juni een mail met nadere informatie
verstuurd. Belangstellenden hebben nog tot 10 juli de tijd om zich kandidaat te stellen.

5. Studiedagen
Nog even ter herinnering; op vrijdag 28 juni en maandag 01 juli hebben de leerkrachten een studiedag. Alle kinderen kunnen dus genieten van een lekker lang
weekend.

6. Musical en afscheid groep 8R
Op woensdag 3 juli heeft groep 8R het toneeloptreden om 8.40u. Alle ouders
(broers/zussen/overige familieleden) zijn welkom om te komen kijken. Op
dinsdagavond 16 juli is de musical en het afscheid voor groep 8R. Precieze tijden
volgen nog in de mail voor de betreffende ouders, maar hou de hele avond vrij!
Woensdag 17 juli is de laatste schooldag voor de kinderen van groep 8. (Zij hoeven
donderdag en vrijdag niet naar school).

7. Even voorstellen:
•

Via deze weg wil ik me alvast voorstellen. Want vanaf
volgend jaar ga ik 4 dagen les te gaan geven in groep 7!
Ik ben Lindy, 22 jaar oud en nu één jaar werkzaam
als juf. Ik woon samen met een vriendin in Utrecht en
geniet van het leven door juf te zijn, gezelligheid op te
zoeken en avontuur aan te gaan. Ik zie er erg naar uit om
volgend jaar op jullie school te gaan werken en met jullie
kennis te maken. Maar eerst wens ik jullie een hele fijne,
zonnige vakantie en ik ontmoet jullie graag in september!

Groetjes, Lindy Flikweert

•
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Aankomend schooljaar ga ik starten in groep 6/7 op de
Regenboog. Hier heb ik erg veel zin in. Ik zal me even
voorstellen, zodat jullie alvast beetje een beeld van mij
kunnen krijgen.
Ik ben Niké, 24 jaar en ben geboren in Hengelo.
Vanwege mijn studie ben ik naar Leiden verhuisd waar ik
de Academische Pabo aan de Universiteit van Leiden
heb gestudeerd. Dit is een combinatie van de Pabo en
Pedagogische Wetenschappen. Vervolgens heb ik de
master ‘Kinderen met leer- en gedragsproblemen’
gevolgd. Nadat ik ben afgestudeerd ben ik naar Utrecht

verhuisd en op verschillende basis-scholen in Utrecht gaan werken. Zo heb ik
ook de Regenboog leren kennen. Daar heb ik in september in groep 8 aan de
Regentesselaan gewerkt.
Ik heb erg veel zin om na de zomer te beginnen met deze klas en om er samen met
de kinderen een heel mooi, gezellig en leerzaam jaar van te gaan maken. Voor nu
wens ik iedereen alvast een fijne zomervakantie. Tot over twee maandjes!
Groetjes, Niké Vincent

•

Ik ben Sharon Zeijseink en komend jaar een van de nieuwe
gezichten van basisschool De Regenboog en ga lesgeven op
vrijdag in groep 7. De afgelopen 11 jaar heb ik gewerkt als
leerkracht in Zuilen, de wijk waar ik ook woon. Ik woon daar
met mijn vriend en 2 kinderen. Lesgeven is iets wat ik heel
graag doe, naast muziek maken, lezen, yoga en tuinieren.
Heeft u nog vragen of bent u nieuwsgierig? Dan zie ik u graag
verschijnen.

Groetjes, Sharon Zeijeseink

Agenda juli
28 juni

studiedag team (alle kinderen zijn vrij)

1 juli

studiedag team (alle kinderen zijn vrij)

2 juli

oud papier

3 juli

toneel 8R (8.30 uur)

12 juli

afscheid groep 8W + musical groep 7/8W (19.30 uur)

15 juli

filmavond groep 7-8R + afscheid van de kinderen
uit 8 van 7-8R (19.30 uur)

16 juli

• musical + afscheid groep 8R (19.30 uur)
• zomerrapport mee

17 juli

uitdelen en afscheid van de groepen

18 juli

doorschuiven van de groepen

18+19 juli

groep 7W naar locatie Regentesselaan voor kennismaking
alle groepen 8 vrij

19 juli

alle leerlingen om 12.00 uur vrij

20 juli

zomervakantie (t/m 01 september)

regenboog@pcou.nl

www.onzeregenboog.nl
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