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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
De laatste schoolweek van het schooljaar 2017-2018 is al weer aangebroken. Maandag sluiten de leerlingen van groep 8 het schooljaar af met een spannende musical. Er is nog een
aantal groepsfeesten en iedereen in de school is bezig om het “oude” schooljaar af te ronden
en toch ook al weer een beetje te kijken naar hoe het volgend schooljaar goed gestart kan
worden.
Vorige week hebben we u op de ouder-informatieavond geïnformeerd over de indeling van
de groepen en over het feit dat we komend schooljaar de indeling grotendeels homogeen
maken. Wij hebben gekozen voor deze groepsindeling, omdat de kwaliteit van ons onderwijs
een impuls verdient. Wij willen komend schooljaar een kwaliteitsslag maken. En daarom kiezen wij voor kleinere groepen van één leerjaar waarin de leraar maximale aandacht kan geven aan de instructies en verwerking op de kernvakken lezen, taal en rekenen. Wij realiseren
ons dat deze maatregel een ingrijpende verandering is in de groepssamenstelling. Wij hebben er echter het vertrouwen in dat de focus van één leraar op één leerjaar een impuls biedt
voor de schoolontwikkeling, zodat uw kind passend en kwalitatief onderwijs krijgt. Binnen
één leerjaar bieden wij nog steeds mogelijkheden voor samen werken, samen leren en samen ontwikkelen. Daarnaast gaan we komende schooljaar onderzoeken wat op basis van
onze visie en handelskracht de beste structuur is om kwalitatief en passend onderwijs te
verzorgen. En welke vorm daarbij het best passend is voor de Regenboog.
We willen u als ouders bedanken voor de grote opkomst, jullie kritische vragen maar ook de
positieve blik op de toekomst en het vertrouwen in het team en de school.
Op dit moment zijn we nog druk om de laatste vraagtekens in onze formatie te vullen. We
verwachten hier in de loop van volgende week een antwoord op te hebben. Zodra dit bekend
is zullen we dit natuurlijk ook gelijk met u en de kinderen delen.
Volgende week verwachten we het definitieve rapport van de onderwijsinspectie te ontvangen. De bijbehorende brief voor de ouders zullen we aan een ieder doen toekomen via Mijnschoolinfo. De afgelopen 3 maanden hebben we alle informatie zowel digitaal als op papier
met u gedeeld. Vanaf het nieuwe schooljaar gaan we volledig over op digitaal. Mocht u dus
nog niet aangesloten zijn op Mijnschoolinfo verzoeken wij u dit nogmaals aan te geven bij uw
groepsleerkracht zodat dit alsnog geregeld kan worden.
Met hartelijke groet,
Monique van der Voet en Astrid Ruijtenberg

Groene groepen
Donderdag 13 juli hebben de kinderen van de groene groepen van schooljaar 2017-2018
een brief meegekregen over de betaling voor de ontmoetingsdag van 12 september. Mocht u
hem niet gezien hebben vraag het even na. Wij hebben er nu al zin in.
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Olijfgroen.
“Meten is weten”. De jongsten hadden als doel “ik leer wat een meter is” Met zijn allen hebben we van alles opgemeten. Van de deur, het digibord, de boom en mijn auto. Als laatste
hebben we een rechthoek gemaakt van 3 m breed en 2 m lang en dan hoeveel kinderen
zouden er liggend in passen?

Uitslag aanmeldingen ouderraad
Onlangs is de deadline gesloten om u aan te melden voor de ouderraad. Totaal hebben zich
7 ouders aangemeld en daarmee hebben we precies genoeg leden om een ouderraad te
starten. Er zijn dus geen verkiezingen nodig. Binnenkort hebben de aangemelde ouders met
Monique van der Voet een eerste overleg ter kennismaking en voorbereiding om na de zomervakantie van start te kunnen gaan. Ook zullen we een moment plannen om de ouderraad
officieel van start te laten gaan en de leden aan iedereen voor te stellen! Wilt u alvast een
indruk krijgen van de aangemelde ouders? In de hal bij binnenkomst hangen flyers van hen.
Namens de aangemelde ouders, kan ik hierbij zeggen dat wij er heel veel zin in hebben om
samen met De Regenboog mooie, leuke activiteiten te organiseren en te ondersteunen waar
kan en nodig is! Ons mailadres is: ouderraad.regenboog@stichtingschool.nl.
Renata Kolk (moeder van Sven, groep Blauw)
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Rainbow
De afgelopen paar weken hebben er 10 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 aan het Rainbow
Discoveries project gewerkt. Afgelopen vrijdag 7 juli was dan eindelijk het moment dat ze
mochten laten zien aan hun klasgenootjes en ouders wat ze hebben gedaan en vooral ook
hebben geleerd. De kinderen geven aan vooral van het voeren van de gesprekken met de
bank en de gemeente veel te hebben geleerd. Hieronder een impressie.

Blauwe groepen
Het einde van het schooljaar nadert. Daarom zijn we ook aan
het einde gekomen van ons thema winkel. De aankomende
week zullen wij met elkaar de groep gaan opruimen en
schoonmaken en er nog een gezellige laatste week van maken.
We hebben al heel mooi weer gehad en dat vraagt om mooie
tekeningen van stoepkrijt op het schoolplein. In de groep van
Marleen en Annemiek hadden ze het idee gekregen om van
elkaar vlinders te maken en uiteraard werd de juf ook een
vlinder.
De groep van Karin/Marion en de groep van Marleen/Annemiek vieren woensdag 19 juli hun
groepsfeest. De schooltijden zijn deze ochtend hetzelfde als normaal (8.30 tot 12.00). De
kinderen hoeven deze dag geen eten en drinken mee te nemen daar zorgen wij voor. Het
zou fijn zijn als de kinderen op deze dag kleding aan hebben waarin ze zich makkelijk kun-
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nen bewegen. We zijn voor deze ochtend ook op zoek naar picknickkleden (graag voorzien
van naam).

Juli 2017
Maandag 17 juli

Slotavond groep 8

Nadere informatie volgt

Vrijdag 21 juli

Laatste schooldag

Alle kinderen gaan tot 12.00 u
naar school

22 juli t/m 3 september

Zomervakantie
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