Nieuwsbrief december 2019
Beste ouders,
Zo langzamerhand verschuiven we richting het einde van 2019. Dit is dan ook alweer de laatste nieuwsbrief voor de
kerstvakantie. Sint en de Kerst worden uitgebreid gevierd op school. Het zijn altijd weer prachtige en warme feesten
voor de kinderen. We zagen deze week dat er grote dozen met surprises in de bovenbouwgroepen naar
binnengesleept werden. We zien jonge kinderen in pietenpakjes met grote ogen kijken naar de pakjesversieringen in
de school. Het is een mooie maar ook drukke tijd. Ondertussen werden we dit weekend opgeschrikt door het bericht
van het overlijden van Nol Bernard, de vrijwillige klusjesman van de school. Vele jaren heeft hij klaargestaan voor
onze school en ondersteunde Andre bij zijn conciërgetaken. Zaterdag nemen wij afscheid van hem. U vindt de
rouwkaart op het prikbord bij de ingangen van de scholen. Uiteraard zullen er ook ouders zijn die Nol niet kennen.
Voor het team heeft hij en zijn familie veel betekend. We vinden het belangrijk om naast het vieren van feesten ook
stil te staan bij dit verlies.

Agenda december
6 dec
18 dec
19 dec
20 dec
23 dec – 3 jan

Speelgoeduur groep 1-2
leerlingen kerstdiner en ouderborrel (tijd volgt komende week)
kerstmusical groep 1-2 (tijd volgt komende week)
vanaf 12.00 alle leerlingen vrij
kerstvakantie

Kanjertraining

Kanjerregel voor de school in december:

Een nette school is top dus ruim ik mijn eigen kamer op.
Personeel Wevelaan
o Juf Ilse (groep 5 Wevelaan) zal na de kerstvakantie haar fulltime werkzaamheden weer oppakken. Dat betekent
dat groep 5 binnenkort afscheid gaat nemen van Couzijn van Leeuwen. Hij blijft in onze flexpool, dus wellicht zien
we hem nog terug als invaller, maar we willen hem in ieder geval bedanken voor een hele fijne tijd met onze
groep 5 leerlingen, ouders en teamleden.

Personeel Regentesselaan
o Zowel de juffen Sharon als Sanne zijn bevallen van een jongen. Zij komen volgende week weer terug van
zwangerschapsverlof. Sharon zal twee dagen in groep 8A gaan lesgeven (ma/di). Daarnaast is zij 1 dag als ICT-er
vrijgeroosterd voor de school. Sanne zal vanaf het nieuwe kalenderjaar de Maangroep op donderdag en vrijdag
voor haar rekening nemen. Ook ondersteunt ze in december de kleuters bij de kerstmusical.
o Juf Ineke zal vanaf januari op woensdag lesgeven in de Zon groep naast juf Erika. Juf Margritta heeft dit schooljaar
elke woensdagochtend lesgegeven en geeft dus nu het stokje door aan Ineke. Bedankt Margritta!

Kling klokje....... kerstfeest.
Na de drukke Sintperiode breekt nu de knusse tijd van kerst weer aan. Dit vieren wij dit jaar in groep 3 t/m 8 op
woensdag 18 december in de klas met een viering en diner. De ouders zijn in deze tijd welkom op het plein voor een
feestelijke kerstborrel georganiseerd door de ouderraad. Groepen 1 en 2 vieren kerst dit jaar met de kerstmusical op
donderdag 19 december vanaf 18.30 uur. De commissie stemt op dit moment nog even de exacte tijden af en
informeert u hierover volgende week. Verdere details kunt u via de leerkracht van uw kind verwachten.
De Kerstcommissie

Uit de directiekamer
Inmiddels zijn wij (Myriam Rijks en Janine Ziemerink) 6 weken werkzaam op de Regenboog. Met onze fiets pendelen
we tussen de Regentesselaan en de Wevelaan. We wilden het team graag zo snel mogelijk leren kennen, dus we zijn
vooral bezig geweest met kennismakingsgesprekken. Daarnaast hebben we al een flink aantal ouders gesproken
waaronder ouders uit de MR, OR, feestcommissie en de Vrienden van de Regenboog. We proberen via de
bouwcoördinatoren en collega’s snel meer inzicht te krijgen in de organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.
Onze eerste indruk is heel positief. Wat zit er veel kwaliteit binnen het team! Er zijn veel specialisten
aanwezig in de school. We zien een bevlogen en enthousiast team. Een team waarmee je kan bouwen. We zien ook
verschillen tussen de Regentesse- en Wevelaan. Een grote school (10 klassen) en een kleine school (6 klassen). Een
verschillende leerlingpopulatie. Leerkrachten op de Wevelaan zijn bijna allemaal fulltime of vier dagen aanwezig. Bij
de Regentesselaan is de verdeling van de duo collega’s per week veelal 2-3 dagen. We zien een prachtig gebouw op
de Regentesselaan met veel potentie maar ook erg veel spullen! We zien op de Wevelaan een bijzonder monument
met veel kansen door het renovatietraject dat nu echt opgestart wordt. Kortom we zien verschillen en
overeenkomsten. We doen ons best om zo snel mogelijk een goed totaaloverzicht te krijgen. Overzicht m.b.t. de
onderwijskwaliteit, het personeelsbeleid, inschrijvingsbeleid, communicatie, huisvesting, financiën en nog veel meer.
Een mooie en uitdagende klus. Wij hebben er zin in en gaan ervoor!
We willen u middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van welke zaken spelen binnen de school en
waar onze aandacht naar uitgaat. Een van de eerste dingen die we oppakken is de profilering en communicatie voor
nieuwe ouders in de wijk. Hierover is in het verleden al eens nagedacht door het team en ouders. Deze informatie
nemen we natuurlijk mee. Maar omdat de school en de wijk continu in verandering is, willen we nogmaals ouders
(bijv met een communicatieachtergrond), leerlingen en teamleden betrekken bij het beter profileren van de school.
Dus heeft u interesse, stuur ons een berichtje via Schoudercom.
Myriam en Janine

Oud Papier
De afhandeling van oud papier vraagt veel tijd van de school en het levert uiteindelijk weinig op. Daarom hebben we
besloten het oud papier niet meer voor de wijkbewoners te verzamelen. Uiteraard blijven we dit wel voor de school
zelf doen. Het oud papier levert zo weinig op dat we hiervan alleen de leging van de containers kunnen bekostigen.
We gaan ook uitzoeken wat de opties zijn voor de school om plastic afval te scheiden. We vinden het belangrijk dat
kinderen leren afval te scheiden, ook op school. Op dit moment wordt het glas, papier en het restafval gescheiden
op de school. U hoort hierover in 2020 meer.

Renovatie Wevelaan
Op dit moment zijn er allerlei gesprekken gaande bij ons bestuur met de afdeling huisvesting rondom de renovatie.
Het gebouw aan de Wevelaan is officieel een monument geworden. Vaak betekent dit dat er daardoor allerlei
richtlijnen zijn en bouwvertragingen op de loer liggen. Maar laten we niet van het negatieve scenario uitgaan. Op het
moment dat de renovatie start moeten we met de school uit het gebouw. De overlast is anders te groot. Onze
voorkeur gaat uit naar een tijdelijke school in de buurt. Het liefst willen we portocabins op het schoolplein. Wij gaan
ons hiervoor hardmaken maar hebben hierin weinig inspraak bij de gemeente. Het moment van renovatie is
onduidelijk. Wordt dit september, januari 2020 of zelfs nog later? Zodra we meer duidelijkheid hebben laten we het
weten. Er ligt een vlekkenplan, een conceptbegroting en een programma van eisen. De Paulusschool gaat uit de
school en Locatie Wevelaan krijgt de ruimte om te groeien in leerlingenaantal. We blijven u over de renovatie op de
hoogte houden.

Aangekondigde Onderwijsstaking 30 en 31 januari
We verwachten dat een flink aantal leerkrachten van de Regenboog gaan staken op de onlangs aangekondigde
nieuwe stakingsdagen in het onderwijs. Als het goed is, had u in uw agenda bij 30 en 31 januari al, ‘kinderen vrij’
staan. Op deze dagen hadden we namelijk al twee studiedagen ingepland. Omdat we onze studiemomenten toch
echt nodig hebben, is er besloten om ze samen te voegen tot 1 studiedag wel op vrijdag 21 febr. Dit is de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie. Dat betekent dit schooljaar dat er een extra lange voorjaarsvakantie zal zijn. Zowel de dag
voor en na deze week is er een studiedag voor leerkrachten waarbij alle leerlingen vrij zijn.
Even op een rij:
31-30 jan
2 stakingsdagen
21 febr
studiedag (ipv 30 en 31 jan)
24-28 febr
voorjaarsvakantie
2 maart
studiedag (vanuit ons bestuur, PCOU, stond al op de kalender)

