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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
De tijd vliegt voorbij. De kinderen hebben de afgelopen weken hard hun best gedaan op de
Cito toetsen, groep 8 is druk met het oefenen van de musical en het team is druk aan de slag
met de ontwikkeling van ons onderwijs op zowel rekenen, taal als sociale vaardigheden. Ook
a.s. dinsdag gaan we hier op de studiedag verder mee aan de slag.
Daarnaast zijn we de afgelopen weken op de Regenboog ook hard aan het werk geweest
met ouderbetrokkenheid. Vanuit de gesprekken op de koffieochtend is er een groep ouders
opgestaan die graag de Regenboog wil ondersteunen met diverse zaken die normaal ges proken in een ouderraad (OR) plaats vinden. Dit heeft geresulteerd in een volledig uitgewerkte
opzet om de nieuwe ouderraad van de Regenboog op te gaan richten. Met duidelijke verwachtingen, taken en verplichtingen. In deze nieuwsbrief vindt u dan ook de vacature en
vragen we u als ouders/verzorgers of u wilt solliciteren op zitting in de OR. Als bijlage zal een
template gevoegd worden waarin u zichzelf verkiesbaar kunt stellen. Over twee weken zullen
we de ouders/verzorgers die zich verkiesbaar hebben gesteld aan u presenteren. Mochten
dit zeven ouders/verzorgers of minder zijn dan zullen deze automatisch allen zitting krijgen in
de OR. Mochten er meer ouders zich aanmelden dan zullen er verkiezingen plaats vinden op
3 en 5 juli.
Maandagochtend 19 juni zal alweer de 3e koffieochtend plaats vinden. Aangezien we positieve geluiden van ouders horen over deze informele manier van het gesprek aangaan met
elkaar, willen we dit na de zomervakantie doorzetten. De eerstvolgende datum voor het
schooljaar 2017-2018 volgt nog zodra het rooster bekend is.
Binnenkort zijn er ook weer rapport gesprekken ingepland. Vanaf maandag 26 juni komen
de inschrijflijsten op de deuren/wanden te hangen. De broertje/zusje avond zal plaats vinden
op maandag 3 juli. Daarnaast worden er nog meerdere momenten beschikbaar gesteld om
u hiervoor in te schrijven.
Met hartelijke groet,
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg
Stel je verkiesbaar voor de Ouderraad!

Na de zomervakantie wordt er weer een ouderraad opgericht.
Omdat een goed functionerende ouderraad waardevol kan zijn voor de school!
Waarom een OR?
De OR is dé schakel tussen de ouders/verzorgers en de school. Zij organiseert verschillende
activiteiten op school of ondersteunt daarbij. Zij zet zich in om ouders/verzorgers meer te
betrekken bij de school. Ouders/verzorgers die betrokken zijn, denken en praten mee waar1
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door zij positief kunnen bijdragen aan het schoolleven en het onderwijs. Waar het kan, wordt
geholpen om het schoolleven van de leerlingen prettiger te maken. De vrijwillige ouderbijdrage biedt daarvoor de middelen. De OR vormt een achterban en een klankbord voor de
schoolleiding en de medezeggenschapsraad (MR).
In de OR van de Regenboog willen we graag 7 enthousiaste ouders/verzorgers, die zich betrokken voelen met de school. De OR functioneert naast de medezeggenschapsraad, het
bestuur, het team en de directie.
Wat doet een OR?
Ouders/verzorgers in de OR houden zich bezig met het organiseren van (leuke) activiteiten,
maar ook met (beleids)zaken die vooral voor ouders/verzorgers en leerlingen belangrijk zijn.
De OR ondersteunt ook de medezeggenschapsraad en het personeel.
Zittingstermijn
De zittingstermijn is maximaal 2 jaar. Drie maanden voor het aflopen van de zittingstermijn
start de werving/verkiezing voor een nieuw lid. Zijn er geen andere kandidaten, dan mag het
lid waarvan de zittingstermijn is verstreken, herverkiesbaar gesteld worden. Maar regel blijft:
‘Nieuw gaat voor oud’.
Wie mogen er lid worden van de OR?
Lidmaatschap staat open voor alle ouders/verzorgers van leerlingen van De Regenboog.
De ouderraad wordt gekozen uit en door de ouders/verzorgers van leerlingen die aan de
school zijn verbonden. Alle ouders/verzorgers met een kind op school mogen lid worden van
de ouderraad. Ook hebben alle ouders het recht om de leden van de ouderraad te kiezen.
Waarom in de OR?
Als OR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van je
kind(eren). Je bent nauw betrokken bij de school, kunt meedoen en meepraten over het fac ilitair beleid met organisatorische randvoorwaarden m.b.t. activiteiten, krijgt meer contact met
andere ouders, het team en het bestuur en doet ervaring op.
Lijkt het je ook wat?
Maandag 19 juni krijgen de kinderen een brief hierover mee naar huis en kun je ook op Mijnschoolinfo lezen hoe je je kunt aanmelden als verkiesbaar OR-lid en hoe de verkiezingsprocedure van de OR verder verloopt.
Heb je vragen? Stel ze gerust via ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl of via de schoolleiding.
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VakantieBieb App
Vanaf heden is de vakantieBieb app weer geopend voor de jeugd!
In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar. Zo kunnen kinderen en jongeren lekker doorlezen in de vakantie. Lezen is leuk en hun leesvaardigheid (en AVI-niveau)
blijft erdoor op peil. De app kun je gratis downloaden.
Leuk extraatje: vanaf 1 juli zijn er ook weer ruim 30 mooie titels voor volwassenen in de VakantieBieb.

Groep Okergeel
Afgelopen week zijn wij met het laatste thema van Naut (Natuur en Techniek) begonnen. Dit
thema gaat over seizoenen en het klimaat. Er komen verschillende aspecten van deze onderwerpen aan de orde. Donderdag 22 juni hebben de kinderen een toets over dit thema. Zij
hebben reeds een samenvatting mee naar huis gekregen.
Deze periode zijn ook de presentaties van de oudsten gestart. Alle oudsten hebben een
werkstuk gemaakt en houden hier een presentatie over. Hoe je een presentatie moet houden
staat op het formulier dat de kinderen hebben meegekregen. In de klas hangt een rooster
waarop staat wanneer de presentaties zijn van de oudsten.
Donderdag 29 juni hebben wij (samen met de groep citroengeel) een atletiekmiddag. Alle
kinderen worden om 13.00 uur met fiets op school verwacht. Voor deze sportieve middag
ben ik nog opzoek naar twee hulpouders/hulpoma’s/hulpopa’s...
Wie o wie kan ons komen helpen?
Helaas heb ik nog niet alle (juiste) mailadressen ontvangen van jullie. Wanneer ik alle (juiste)
mailadressen heb, kunnen wij gebruik gaan maken van mijnschoolinfo. 85% van de ouders
heeft zich al aangemeld!

Blauwe groepen
In de blauwe groepen hebben we de afgelopen weken hard gewerkt
aan het thema ‘eten’. We hebben afgelopen week gewerkt over Rupsje
Nooitgenoeg, die heel veel eet en dan een pop maakt en vervolgens
verandert in een mooie vlinder.
Volgende week beginnen we met het laatste thema van dit schooljaar:
‘winkel’. Hebben jullie thuis nog spulletjes die wij kunnen gebruiken
voor dit thema (bijvoorbeeld mini’s voor in onze eigen winkel), neem ze
gerust mee! We bieden volgende week de letter f aan dus als je nog
spulletjes thuis hebt met de letter f erin: die kunnen we goed gebruiken
voor in de letterbak!
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Avondvierdaagse
Verleden week hebben we met ruim 100 kinderen van De Regenboog de avondvierdaagse
mogen lopen. Doordat we startnummer 4 hadden konden we alle avonden op tijd vertrekken
en waren we weer vroeg thuis. Sommige kinderen voor de 1ste keer en sommige kinderen
voor de 9de keer.
De eerste avond hadden we vooral regen, ik denk dat de ouders die mee liepen er meer last
van hadden dan de kinderen. Gelukkig hadden we de rest van de avondvierdaagse schitterend weer om te lopen. Het invoegen na de rust blijft toch wel een struikelblok voor de 5 km
maar volgend jaar zal dit vast wel beter gaan als we wat meer fluitjes hebben om het in goede banen te leiden.
Saskia van Rhenen bedankt voor het coördineren van de 10 km! Rene Kok en Dennis Rutgers bedankt voor het verzorgen van de koffie/thee/limonade en het lekkers tijdens de ruststop! Zonder jullie was het niet gelukt! Ik durf wel te zeggen dat we een fantastische avondvierdaagse hebben gehad met vooral veel gezelligheid en saamhorigheid.
Tot volgend jaar bij de avondvierdaagse!!!
Organisatie
Avondvierdaagse

Rapporten
Vrijdag 30 juni krijgen de kinderen hun tweede rapport mee naar huis. Mocht u het rapport
van uw kind nog thuis hebben, wilt u die dan zo snel mogelijk retourneren?
Bij voorbaat dank.

Juni 2017
Dinsdag 20 juni

Studiedag

Alle kinderen zijn vrij

Dinsdag 27 juni

Blauwe en Groene groepen Sport
en Spel ochtend

Kinderen in sportkleding naar
school

Donderdag 29 juni

Atletiekmiddag gele groepen

13.00 u vertrek van school op de
fiets.
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Vrijdag 30 juni

Rapporten mee

Maandag 3 juli

10-minutengesprekken
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Inschrijven bij de leerkracht vanaf
maandag 26 juni

