JAARGANG 20
AUGUSTUS/SEPTEMBER 2019
Nieuwsbrief no. 12

NIEUWSbrief
Mededelingenblad van basisschool De Regenboog
1. Personeel
•
•
•
•

•

De afgelopen week stond in het teken van afscheid nemen van diverse collega’s.
In de vorige nieuwsbrieven en een eerder verzonden mail hebben we jullie hiervan
al op de hoogte gebracht.
Meester Remko zal ook afscheid nemen. Hij heeft gedurende dit schooljaar juf
Simone vervangen. Zij begint na de zomervakantie weer met haar werkzaamheden.
Ook is er een nieuwe directie benoemd. Aan het eind van deze nieuwsbrief
stellen zij zichzelf voor. Deze dames beginnen in principe in oktober, tot die tijd
is John Meuleman nog werkzaam als interim-directeur
Ilse zal ook na de zomervakantie niet direct haar werkzaamheden weer
oppakken. Dat betekent dat groep 5 locatie Wevelaan na de zomervakantie
twee andere leerkrachten krijgen; Janneke Wilten op maandag en dinsdag
en Couzijn van Leeuwen op woensdag, donderdag en vrijdag.
We hebben ook een vervanger gevonden voor juf Sharon, die naast juf Simone
op de maandag en dinsdag in groep 8a aan de slag gaat. Het is Lian Wanner, ook
zij stelt zich hieronder voor.

2. Vakanties/Vrije dagen
Hieronder staat al het overzicht van vakanties en vrije dagen voor het komende
schooljaar:
18 okt
studiedag team is voorafgaand aan de herfstvakantie
(alle kinderen vrij)
21 okt - 25 okt
herfstvakantie
23 dec - 03 jan
kerstvakantie
24 feb - 28 feb
voorjaarsvakantie
02 maart
studiedag PCOU, is aansluitend aan de voorjaarsvakantie
(alle kinderen vrij)
10 apr –13 apr
paasvrij
27 apr – 08 mei
meivakantie
27 juni
studiedag team (alle kinderen vrij)
Er is nog ruimte voor extra studiedagen. De nieuwe directie kan dus nog besluiten
om er nog enkele dagen aan toe te voegen. Mocht dat zo zijn, dan laten we jullie
dat z.s.m. weten.
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3. Verbouwing Wevelaan
In de afgelopen weken hebben we weer enkele voorbereidende gesprekken gevoerd
en is inmiddels bekend dat het traject van de voorbereidingen m.i.v. het nieuwe
schooljaar gaat starten. De daadwerkelijke verbouwing vindt in principe in het nieuwe
schooljaar plaats.

4. Kanjertraining
Aan het begin van het nieuwe schooljaar starten we als vanouds met de Kanjerweek.
Deze week is bedoeld om met de klas afspraken te maken hoe we het komende jaar
op een plezierige manier met elkaar om willen gaan. Deze kanjerafspraken, ondertekend door alle kinderen, zullen het hele jaar in de klas hangen. Er kan zo nodig naar
worden verwezen als het een keertje misgaat.
In de Kanjerweek zal iedere dag aandacht worden besteed aan de Kanjertraining
bijvoorbeeld door middel van een verhaal of een spel. Om dit visueel te maken is er
voor ieder kind een witte Kanjerpet. Hiermee laten we zien dat we elkaar vertrouwen,
helpen, kortom elkaar een heel leuk jaar willen geven.
Kanjerregel voor de school in september:
"Niemand doet vervelend grappig".

5. MR
De MR start in het nieuwe schooljaar maar liefst met vijf nieuwe leden. Vorige week
waren er verkiezingen op de Wevelaan. Hanneke Visser heeft de meeste stemmen
gekregen. Zij komt volgend jaar in de oudergeleding voor deze locatie. Voor de
Regentesselaan neemt Hanke Jongebreur zitting in de MR. In de personeelsgeleding
vervangt Karin de Valck juf Sharon tijdens haar verlof.
Ook Debby Klomp (Regentesselaan) en Corinta de Goeij (Wevelaan) zijn volgend jaar
nieuw in de MR, als opvolgers voor Tineke van Dalfsen en Ilse van Helden.
Bjørn Volkerink wordt de nieuwe voorzitter.

6. Taallessen voor ouders
Alsare en Taal doet meer voor ouders van de Regenboog. Zij bieden ook gratis
taallessen aan voor ouders. Deze lessen starten in september en vinden plaats op een
twaalftal vrijdagen (9.00 uur-12.00 uur) in buurtcentrum De Leeuw’. Ze zijn bestemd
voor zowel ouders die al een keer meegedaan hebben als ouders die willen starten
met deze cursus.

7. Even voorstellen
Heel graag stellen wij ons alvast in deze nieuwsbrief aan u voor.
Na de herfstvakantie zullen wij echt aanwezig zijn op de school
en daarvoor kunt u ons wellicht af en toe al zien rondlopen.
Ik ben Myriam Rijks, 46 jaar en woon met mijn 2 dochters (13 en
11 jaar oud) en man in Leidsche Rijn. De afgelopen vijf jaar ben
ik directeur van de Blauwe Aventurijn geweest, een PCOUschool in Hoograven. Ik vind het belangrijk dat leerkrachten in
hun kracht in de klas staan. Dat betekent dat zij - binnen de
schoolbrede kaders- volop gebruik maken van hun persoonlijke
expertise en interesses. Een enthousiaste leerkracht geeft uw
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kind het beste onderwijs. Daarnaast heb ik gemerkt dat communicatie heel belangrijk
is. Communicatie binnen het team, maar zeker ook met u, de ouders. Naast mijn
directeurschap van de Regenboog, werk ik vanaf de zomervakantie ook twee dagen
op het bestuurskantoor als Programma manager Innovatie.
Mijn naam is Janine Ziemerink. Ik ben 50 jaar en woon met mijn
gezin in Den Dolder. Met veel plezier ben ik al 6 jaar directeur
op de Da Costaschool Hoograven. Een bijzondere school met
28 nationaliteiten. Ik vind dat kinderen een goede basis voor de
toekomst moeten meekrijgen op een basisschool.
In de dagelijkse praktijk draait het om een goede samenwerking
tussen kinderen, ouders en teamleden. Ouders en team staan
samen voor de taak het kind te begeleiden in de ontwikkeling
van zijn/haar persoonlijkheid. Het onderwijs dat we geven moet
zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden en talenten van
het kind. Ieder kind op school is uniek en heeft specifieke
talenten en interesses.
We hebben al eerder samengewerkt. Als collega's bij Educatieve Uitgeverij Noordhoff
voordat we als schoolleider gingen werken en twee jaar geleden als interim directie
van de Wereldwijzer (voorheen WG van de Hulstschool), ook een PCOU-school.
Vanaf de herfstvakantie werk ik op de di/wo/do op de Regen-boog. (Myriam op de
do/vrij). Op maandag werk ik als project-leider bij de onderwijsafdeling van het PCOUbestuur. Op welke locatie we wanneer zullen zijn, hoort u op een later moment van
ons. De Regenboog is een prachtige school, met naar onze mening nog heel veel
kansen. We kijken ernaar uit om straks met u en uw kind(eren) kennis te maken.
Via deze weg wil ik me even voorstellen. Ik ben Lian Wanner en
ga op maandag en dinsdag het verlof van Sharon in groep 8
doen. Ik sta nu 9 jaar voor de klas. Na mijn studie ben ik meteen
begonnen met werken in Overvecht. Afgelopen jaar ben ik
overgestapt naar de Taalschool. Komend jaar ga ik als
invalleerkracht voor de PCOU werken. Na de zomervakantie
start ik dus in groep 8. Verder vind ik reizen erg leuk en houd ik
van films kijken en lezen. Ik wens iedereen een fijne vakantie.
Groetjes, Lian Wanner

Agenda september
Maandag 2 september
Dinsdag 3 september
Vrijdag 6 september

• Start nieuwe schooljaar
• Start Kanjerweek
• Oud papier
• Kopij Nieuwsbrief
• Nieuwsbrief

Maandag 9 september

• Infoavond groep 1 en 2 (19.30 uur)

Dinsdag 10 september

• Infoavond groep 3 en 4 (19.30 uur
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Woensdag 11 september

• Uitleg werkwijze groep 4 – 8 (8.20 uur)

Donderdag 12 september

• Infoavond groep 5-6-7 (19.30 uur)

Woensdag 18 september

• Einddatum inschrijving afstemmingsgesprekken
• Vergadering OR Wevelaan
(20.00 uur)
• Vergadering OR Regentesselaan
(20.00 uur)

Maandag 23 september

• Afstemmingsgesprekken mi+av

Dinsdag 24 september

• Kopij nieuwsbrief
• Afstemmingsgesprekken mi+av

Woensdag 25 september

• Kinderpostzegels
• Afstemmingsgesprekken mi+av

Donderdag 26 september

• Afstemmingsgesprekken mi+av

Maandag 30 september

regenboog@pcou.nl

• Infoavond groep 8 (19.15 uur)

www.onzeregenboog.nl
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