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1. Personeel
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Helaas heeft Jessica, leerkracht van groep 6R zich ziek moeten melden.
Vanwege zwangerschapsperikelen heeft zij het dringende advies gekregen om met
onmiddellijke ingang te stoppen. Dat betekent dat zij pas na haar zwangerschapsverlof weer aan het werk zal gaan.
Gelukkig hebben we de vervanging van Jessica kunnen regelen. Sinds 9 oktober
staat Miriam van der Velden op de dinsdag t/m vrijdag voor de groep. Verderop in
deze nieuwsbrief stelt zij zichzelf voor. Roos (LIO-er) blijft op maandag groep 6R
voor haar rekening nemen.
Janine en Myriam, onze nieuwe directie, start vanaf maandag 28 oktober. Zij zullen op
maandag op de Regentesselaan en op dinsdag op de Wevelaan bij de deur staan om
de ouders te verwelkomen. De werkdagen van Janine op de Regenboog zijn dinsdag,
woensdag en donderdag; Myriam werkt op de woensdag en donderdag.
Dat betekent dat wij afscheid nemen van John Meuleman, onze interim-directeur.
Ilse gaat na de herfstvakantie haar therapeutische werkzaamheden in groep 5
Wevelaan uitbreiden. Dat houdt in dat zij op maandag en donderdag voor de groep
staat en Couzijn op dinsdag, woensdag en vrijdag. Janneke heeft de afgelopen week
voor het laatst voor de groep heeft gestaan.
Zoals al gemeld in de nieuwsbrief starten we na de herfstvakantie aan de Regentesselaan met drie groepen 1-2, waardoor de kinderen van Maan, Ster en Zon de hele dag
bij elkaar in één groep zitten.

2. Schoolgids
De meest recente schoolgids staat op de website. Voor ouders waar van de kinderen
starten in dit schooljaar ligt er een gedrukt exemplaar klaar.

3. Kanjertraining
We besteden in de maand november extra aandacht aan de volgende regel:
Ik kijk de ander aan als ik iets vertel of als er iets tegen mij gezegd wordt.

4. Verkeersweek
In de week na de herfstvakantie staat, vanaf dinsdag, verkeer centraal. In alle groepen
wordt daar in de lessen extra aandacht aan besteed en groep 7(R) gaat schoolbreed
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de verkeersactiviteiten van alle kinderen in deze week registreren. De resultaten
daarvan worden in de hal opgehangen.

5. Studiedag team
Op maandag 25 november heeft het personeel wederom een studiedag. Deze zal in
het teken staan van kennismaking (directie-team). Daarnaast komen de plannen voor
de toekomst aan bod.

6. U-pas (herhaling)
Als je voor 1 december 2019 een kopie van de U-pas inlevert hoef je de kosten voor
de vrijwillige ouderbijdrage en de bijdrage voor schoolreis of kamp niet te betalen.
Deze kosten worden vergoed door het U-pasbureau van de Gemeente Utrecht.
Op de website van U-pas (u-pas.nl) kun je meer informatie vinden.

7. Stakingsactie 6 november
Zoals je ongetwijfeld zult hebben vernomen, hebben de onderwijsbonden een staking
aangekondigd voor woensdag 6 november a.s. We weten nog niet of de staking doorgaat. De vakbonden besluiten dat op 21 oktober, in de herfstvakantie dus.
Omdat de eventuele staking al snel na de herfstvakantie is, moeten we nu al onze
voorbereidingen treffen. We hebben in kaart gebracht hoeveel medewerkers van onze
school aan de staking willen gaan deelnemen. De actiebereidheid is zo groot dat er te
weinig medewerkers zijn om op 6 november de lessen verantwoord door te kunnen
laten gaan. Dat betekent dat er op onze school op woensdag 6 november a.s.
géén les wordt gegeven.
Wij verzoeken je die dag zelf opvang voor je kind(eren) te regelen. Mocht je daartoe
niet in staat zijn, dan willen we je vragen dat zo snel mogelijk aan ons door te geven,
zodat we in opvang kunnen voorzien. Mochten er nog vragen zijn, dan vernemen we
dat graag.

8. Open lesochtend
Vanwege de stakingsactie zal de geplande open lesochtend (6 november) op locatie
Regentesselaan komen te vervallen. We hebben daar een andere datum voor
gevonden; nl. donderdag 14 november. Vanaf 8.30 uur zijn nieuwe ouders van harte
welkom. Omdat de datum van deze open lesochtend in allerlei publicaties heeft
gestaan, vragen we jullie om dit bericht zoveel mogelijk te willen doorgeven aan
eventuele belangstellenden.

9. Kinderboekenweek
We hebben de Kinderboekenweek op de beide locaties met een daverende boekenmarkt afgesloten. Naast de verkoop van tweedehands boeken en diverse lekkernijen,
was er ook gelegenheid voor een heuse veiling. Daar werden de door de kinderen
gemaakte werkstukken bij opbod verkocht. De gezamenlijke opbrengst van de markt
op de beide locaties bedroeg maar liefst € 779,00. Daar kunnen we een flink aantal
boeken voor aanschaffen voor onze bibliotheken.
Alle ouders en kinderen: Hartelijk Dank!
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10. Even voorstellen…
Mijn naam is Miriam van der Velden en ik ben net vanuit Groningen
naar Utrecht verhuisd. Ik sta inmiddels alweer vier jaar voor de
klas en ik heb in die tijd onder andere ervaring opgedaan bij de
kleuters en de combigroepen 3/4 en 5/6. Buiten school ben ik
vaak in de sporthal te vinden, waar ik volleybal. Daarnaast houd
ik van lezen en koken. Ik heb heel veel zin om in groep 6R aan de
slag te gaan op de Regenboog!

11. Inzamelingsactie voor de Voedselbank
Overvecht
Ook dit jaar organiseren de Pauluskerk, de Tuindorpkerk, Tuindorps Belang en de
drie basisscholen in Tuindorp een inzamelingsactie voor de Voedselbank Overvecht.
Het gaat hierbij vooral om houdbare producten. De voedselbank heeft vooral een
gebrek aan rijst, pasta, groente in pot of blik, pastasaus, vis in blik, olie, koffie, en
thee. Snoep en koek is er wel in overvloed. De Pauluskerk en de Tuindorpkerk zijn
op maandag 11 november voor de inzameling geopend van 18.00 tot 20.00 uur.

Agenda november
Dinsdag 5 november
Woensdag 6 november

• Oud papier
• Stakingsactie basisonderwijs;
De Regenboog is dan gesloten!
• Ouderraadvergadering locatie R (20.00 uur)
• Ouderraadvergadering locatie W (20.00 uur)

Vrijdag 8 november

• Toneel groep 4R (8.30 uur)

Dinsdag 12 november

• Toneel groep 3R (8.30 uur)

Woensdag 13 november

• Open lesochtend locatie Wevelaan
(8.45 uur -10.15 uur)

Maandag 18 november
Dinsdag 19 november
Donderdag 21 november
Maandag 25 november
regenboog@pcou.nl

• Start project Sint
• Kopij nieuwsbrief aanleveren
• MR vergadering (19.00 uur)
• Studiedag team (alle leerlingen zijn vrij)
www.onzeregenboog.nl
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