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Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Dit schooljaar is een enerverend schooljaar voor iedereen geweest. De afgelopen weken heb
ik met veel plezier binnen de Regenboog gewerkt. Na de vakantie zal ik nog twee dagen aan
de Regenboog verbonden blijven. Monique, de nieuwe directeur, gaat 4 dagen werken. Ik
heb er ontzettend veel zin in om met het team, de kinderen en de ouders verder te kunnen
bouwen aan de Regenboog. Na de vakantie krijgt u van ons een jaaroverzicht waarop alle
belangrijke data in het schooljaar vermeld staan.
We hebben helaas aan het eind van het schooljaar van een aantal gewaardeerde collega’s
afscheid genomen en wensen ze heel veel succes, inspiratie en plezier op hun nieuwe werkplek. Ada wensen we natuurlijk nog hele mooie en gezonde jaren nu zij met pensioen is gegaan.
De groep 8 leerlingen hebben woensdagavond afscheid genomen na 8
jaar basisonderwijs met een spetterend jaarslot. Zij gaan een nieuwe stap
in hun leven maken op het voortgezet onderwijs. Zij zijn er klaar voor en
we wensen ze veel succes op hun nieuwe school!

Alle ouders die zich afgelopen jaar weer hebben ingezet en hebben meegedacht met de school, bedankt! Samen met elkaar in gesprek levert mooie
ontwikkelingen op. Wij hopen volgend schooljaar weer net zo fijn met jullie
te kunnen samenwerken.
De nieuwe collega’s die na de vakantie het team komen versterken hebben er heel veel zin
in en met elkaar zullen we de Regenboog weer als Jenaplanschool op de kaart gaan zetten!
Ik wens iedereen een zonnige en relaxte vakantie toe en hoop
iedereen weer gezond terug te zien.
Hartellijke groet,
Astrid
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Beste kinderen en ouders van basisschool de Regenboog,
Graag stel ik mij via de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2015-2016 aan jullie voor:
Mijn naam is Monique van der Voet. Ik woon samen met Jacco Boele en ben moeder van
een dochter van 11 jaar.
Sinds 2005 ben ik woonachtig in Almere. En na 28 jaar in het bankwezen diverse managementfuncties te hebben uitgevoerd heb ik sinds een kleine twee jaar voor mijn andere passie
gekozen namelijk het basisonderwijs.
Met ingang van 1 augustus 2016 zal ik starten als directeur van basisschool de Regenboog.
Ik kijk hier met heel veel plezier naar uit.
Voor de zomervakantie zal ik even kennis maken met het team en na de vakantie zullen wij
elkaar ontmoeten.
Ik hoop op een hele fijne samenwerking en wil u via deze weg alvast een hele plezierige zomervakantie wensen en tot ziens in het
nieuwe schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Monique van der Voet

Mijn laatste schoolweek......

Heel veel herinneringen, hoe het begon.....onderwijsontwikkelingen, alle kinderen die ik in al
die jaren in de groep heb gehad........collega's zien gaan en komen, ......de herinneringen
tuimelen door mijn hoofd, en dan is daar plotseling de laatste dag!
De laatste dag met "mijn" kinderen waar ik zoveel lol mee had, hun eerlijkheid, hun grapjes
en waar ik zoveel liefde van kreeg.
Wat hebben de kinderen er een fantastische dag van gemaakt, en wat een heerlijke lunch
was er verzorgd door ouders en kinderen! Wat hebben zij mooie werkstukjes gemaakt over
wat ik met mijn kleindochter allemaal kan gaan doen, en wat een prachtige vaas hebben ze
gemaakt! Supertrots en blij ben ik ermee.
Het prachtige afscheidslied hand in hand gezongen, het was het ontroerend, en we moesten
dan ook samen even huilen.....
In al die jaren heb ik veel kinderen gekend en heb heel veel plezier met ze gehad, de oudere kinderen waar ik zulke leuke gesprekken mee had, de "jonkies" met hun eerste woordjes
lezen....trots zijn op hun prestaties!
In elke groep waar ik werkte heb ik veel voldoening en werkplezier gehad, ik heb er fijne her2
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inneringen aan.
Met een beetje pijn in het hart neem ik dan ook afscheid!
Oei wat zal ik de kinderen missen,........... maar oei wat zal ik genieten van vakanties buiten
het seizoen!
Dag leuke kinderen, ik wens jullie een hele fijne schooltijd toe, ik denk met liefde en plezier
aan jullie terug! Dank voor het leuke afscheid, het was
super!
Dag fijne ouders, dank voor het meedenken, het meevoelen, de goede gesprekken en het vertrouwen.
Dag lieve collega's, dank voor de lol, de steun, voor de
gedeelde zorgen, en voor de samenwerking......maak
er met de nieuwe mensen weer iets moois van!
Heel veel succes samen!
Ada

Deuren open
Vanaf komend schooljaar zullen de deuren van de school niet meer om 8.00 uur, maar om
8.15 uur open gaan.

Groepsfeest Geel
Vorige week vrijdag zijn wij met de gele groepen naar het Marinastrandje geweest. Helaas
dan wel geen zon, maar niet minder genoten!
Een aantal dappere kinderen liet zich niet tegenhouden door de afwezige zon en hebben een
duik in het water genomen. Andere kinderen maakten hun eigen hangmat in de klimspin om
te chillen of gingen een potje voetballen. Na de lunch zijn wij teruggekeerd naar school. Op
school hebben we de klas omgetoverd tot bioscoop inclusief de bijbehorende lekkernijen. Wij
kijken terug op een geslaagde dag! Toppers!
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Juli 2016
16 juli t/m 28 augus- Zomervakantie
tus
Maandag 29 augustus

Eerste schooldag
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