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1. Personeel
•

•
•
•

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.
Jessica (juf van groep 6R) is zwanger; zij zal in december met verlof gaan.
Zowel Sharon als Sanne zijn bevallen van een jongen. De zoon van Sanne is op
2 augustus geboren en heet Tom Fedde. De zoon van Sharon heet Sam en is op
3 augustus geboren.
De website is weer geactualiseerd. Mocht u toch nog zaken tegenkomen, die
aangepast dienen te worden, laat het ons dan weten.

2. Vakanties/Vrije dagen 2019-2020
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
24 juni
studiedag team (alle kinderen vrij)
Er is nog ruimte voor extra studiedagen. De nieuwe directie kan nog besluiten om nog
enkele dagen toe te voegen. Mocht dat zo zijn, dan laten we jullie dat z.s.m. weten.

3. 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.
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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".

4. 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.

5. Aanwezigheid directie
Tot de herfstvakantie is John Meuleman nog werkzaam als interim-directeur. Daarna
zullen de beide nieuwe directeuren (Myriam en Janine) aan de slag gaan.
John is op maandag (v.a. 11.00 u) en woensdag aanwezig op locatie Regentesselaan
en op dinsdag en donderdag (tot 13.30 uur) op de Wevelaan. In de week van 9-13
september is hij afwezig. Juf Ineke neemt dan de directietaken waar.

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’. Deze taallessen
zijn bestemd voor zowel ouders die al een keer meegedaan hebben als ouders die
willen starten met deze cursus.

7. Jeugdtheaterschool Utrecht
Wanneer je op een podium staan een uitdaging vindt, wanneer je bereid bent om je in
te spannen voor een mooi eindresultaat, dan biedt de Jeugdtheaterschool Utrecht je
alle ruimte om te schitteren.
Dit seizoen start de theater-jaarcursus voor 8 t/m 12 jaar en 12 t/m 17 jaar. Een jaar
lang theaterlessen en toewerken naar een mooie eindvoorstelling. Er wordt les in
Lunetten, Witte Vrouwen, Leidsche Rijn en Tuinwijk
De opleidingsklassen zijn voor 9 t/m 13 jaar en 14 t/m 21 jaar: acteerlessen voor
kinderen en jongeren die de podiumkunst bovengemiddeld interessant vinden.
De lessen zijn in Stadsschouwburg Utrecht.
Op woensdag 18 en donderdag 19 september zijn er kennismakingslessen voor onze
theatercursussen. Op vrijdag 27 september zijn de audities voor de opleidingsklassen
in de Stadsschouwburg Utrecht.
Informatie over locaties, tijden, kosten en opgeven gaat via de website:
jeugdtheaterschoolUtrecht.nl
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Agenda september
Maandag 02 september • start nieuwe schooljaar
• start Kanjerweek
Dinsdag 03 september • oud papier
Vrijdag 06 september • afsluiting muziekproject beide locaties
(11.45 uur)
Maandag 09 september • uitnodiging voor afstemmingsgesprekken
wordt verstuurd (15.00 uur)
• infoavond groep 1 en 2 (locatie R :19.00 u,
locatie W:19.30 uur)
Dinsdag 10 september • infoavond groep 3 en 4 (19.30 uur
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 • infoavond groep 8 (19.15 uur)

regenboog@pcou.nl

www.onzeregenboog.nl
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