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Team
Zoals op de ouderavond is vermeld, is er een sollicitatieprocedure
gestart voor een nieuw aan te stellen directeur. Wij hebben op dit
moment de tweede ronde van sollicitatiegesprekken afgerond. In
verband met de procedure mag er nu nog niets gezegd worden over
het proces. Zodra er meer bekend is wordt u zoals afgesproken op
de hoogte gebracht.
Binnen de Regenboog is een aantal mensen binnen het bestuur aan het speeddaten. Dit
betekent dat zij gesprekken hebben met directeuren van andere scholen. Wanneer er van
twee kanten een match is, betekent dit dat iemand uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek. Wanneer dit gesprek positief verloopt zal een medewerker na de zomervakantie op
een andere school gaan werken. Om hier goed op te anticiperen hebben we binnen de Regenboog ook speeddate gesprekken en vervolgens sollicitatiegesprekken gehad. Wij hopen
eind van volgende week zicht te hebben op wie er weg gaan binnen de Regenboog en welke
nieuwe medewerkers we gaan verwelkomen.
Schoolontwikkelingen
Volgend schooljaar zal de Regenboog starten met de driejarige training voor Jenaplan onderwijs. Dit betekent dat iedere medewerker binnen de school aan deze training gaat deelnemen. Samen met elkaar gaan we het Jenaplan een nieuw impuls geven dat passend is in
de tijd van nu. Naast Jenaplan zal er ingezet gaan worden op de opbrengsten van de school
in de vorm van handelingsgericht werken.
Jaarboek groep 8
In de nieuwsbrief van twee weken geleden heeft een stukje gestaan over het niet door kunnen laten gaan van het jaarboek. Hier
is een aantal reacties op gekomen. Het is inderdaad jammer dat
het jaarboek zoals gepland niet door kan gaan, doordat niet alle
stukjes op tijd zijn ingeleverd. De uiterste inlevertermijn werd met
twee weken verlengd en ook dit leverde nog geen extra input op.
Deze week heeft een aantal ouders alsnog stukjes aangeleverd.
De leerkrachten zien het drie weken voor de zomer niet meer
zitten om naast hun andere werkzaamheden op het laatste moment nog van de aangeleverde stukjes een mooi jaarboek te maken. Het is heel fijn dat een
aantal ouders hebben aangeboden om van alle stukjes alsnog een mooi jaarboek te maken.
De kinderen krijgen daardoor niet alleen een jaarboek met hun eigen stukjes, maar ook met
de persoonlijk geschreven stukjes van hun ouders. Fijn dit meedenken om samen tot een
oplossing te komen!
Groepsfeest Oranje
De weersvoorspellingen a.s. maandag zijn volgens ons niet goed genoeg om naar de Reigerplas te gaan. We willen daar echt lekker zwemmen etc. met de kinderen. Op dit moment
wordt er 18 graden voorspeld, met nog wat neerslag. Daarom kunnen wij nu al zeggen dat
we het groepsfeest sowieso een week uitstellen naar 4 juli! We gaan ervan uit dat het dan
beter weer is, meld je dus allen aan om te rijden op 4 juli!
Mocht het dan ook slecht weer worden, dan gaan we weer op zoek naar een nieuwe datum;
we gaan ervoor zorgen dat het lukt!
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Herinnering betaling ontmoetingsdagen geel en oranje
Een aantal weken geleden is er een brief meegegaan over de ontmoetingsdagen. Wanneer
dit bedrag nog niet is overgemaakt, verzoeken wij jullie vriendelijk dit bedrag (€45,-) zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 juli, over te maken op giro:
NL67 INGB 0000 6195 17
T.n.v. Ouderraad De Regenboog
Voorhof 4, 8212 CA Lelystad.
Onder vermelding van naam van uw kind en de kleurgroep.
Let op!!! Dit is niet het rekeningnummer van de ouderbijdrage!
Aanvullende informatie kamp geel/oranje
Komend schooljaar gaan wij met auto’s naar ons kampverblijf. Wij zijn nog op zoek naar enthousiaste chauffeurs die ons willen halen en brengen. Je kunt je opgeven bij Suzanne
(s.schokker@stichtingschool.nl) of Hilda (h.rorije@stichtingschool.nl). Graag vermelden hoeveel kinderen er in de auto kunnen. Let op: alle kinderen zijn verplicht een gordel te dragen!
Groepsfeest Geel
Het is weer tijd voor een feestje!
Donderdag 30 juni willen wij met alle gele groepen naar het Marinastrandje. Wij willen die
dag om 10.00 uur vertrekken en verwachten rond 15.00 uur weer terug te zijn.
Wij vragen aan alle kinderen om een lunch, zwemspullen, een badlaken, zonnebrand en
eventueel iets leuks om mee te spelen mee te nemen.
Wij zorgen voor drinken en lekkers!
Mocht het slecht weer worden, dan gaan wij opzoek naar een nieuwe datum!
Nu hebben wij nog wel chauffeurs nodig om dit feestje mogelijk te maken. Wie kan en wil ons
halen/brengen? Geef je op bij de medewerker van je kind.

Vanuit de groene groepen
Nog even ter herinnering: dinsdag 5 juli is het groepsfeest van de groene groepen. We
hebben nog wat behulpzame ouders nodig die in de middag een groepje kinderen kunnen
brengen en halen. Graag aangeven bij de medewerker van het kind. Alvast bedankt!
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Juni/ juli 2016
Donderdag 30 juni

10- minuten gesprekken

Donderdag 30 juni

Groepsfeest Geel

Vanaf 10 uur
Vergeet dus niet om een lunch
mee te nemen!

Vrijdag 1 juli

13.15 uur – 13.45 uur

Weekslot Carina/ Ellen

Alle ouders van deze groep mogen komen kijken
Maandag 4 juli

Groepsfeest oranje

De hele dag
Vergeet dus niet om lunch mee te
nemen

Dinsdag 5 juli

10-minuten gesprekken

Woensdag 6 juli

Doorstroomdag

Vrijdag 15 juli

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

16 juli t/m 28 augus- Zomervakantie
tus
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