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Beste ouder(s) en /of verzorger(s),
Het is eindelijk zover: de zomervakantie dient zich aan. We kunnen terugkijken op een bijzonder schooljaar, met zowel hoogte als dieptepunten. Veel veranderingen maar het is nu
wel duidelijk waar we naar toe willen en waar onze prioriteiten voor volgend schooljaar komen te liggen. Zo hebben wij bijvoorbeeld een geslaagd Sinterklaasfeest, kerstfeest, sponsorloop voor het schoolplein, musical en een optreden met de vuilnismannen gehad. En we
zijn ook gestart met inloop koffieochtenden voor het gesprek tussen directie en ouders en
hebben we vanaf het begin van volgend schooljaar een nieuwe krachtige ouderraad. Volgend schooljaar zullen zij in de nieuwsbrief met regelmaat uw bijdrage gaan vragen voor
activiteiten die ze op gaan pakken. Houd daarvoor dus de nieuwsbrief in de gaten. De school
beseft zich zeer goed dat we voor een goede voortgang van ons onderwijs afhankelijk zijn
van mensen die ons een warm hart toedragen. Daarom hebben we de afgelopen dagen ouders/verzorgers en andere vrijwilligers met een klein presentje bedankt voor hun bijdrage
aan de school. Hierbij wil ik ook nog iedereen die zich het afgelopen jaar voor de school
heeft ingezet van harte bedanken en we hopen volgend schooljaar hiervoor weer een beroep
op u te mogen doen.
We hebben ook bezoek gehad van de onderwijsinspectie en ondanks dat ze zagen dat we
als school druk in ontwikkeling zijn, konden ze ons op dat moment niet anders dan het predicaat zeer zwak geven. Deze week hebben we het definitieve rapport ontvangen en de brief
met uitleg voor de ouders die we u via Mijnschoolinfo zullen doen toekomen. In deze brief
kunt u de toelichting vinden wat het betekent om het predicaat zeer zwak te krijgen en waar
we als school mee aan de slag gaan. Alle punten die we in het aan u gepresenteerde verbeterplan hebben opgenomen gaan we volgend schooljaar dan ook voortvarend mee verder.
Afgelopen week hebben we aan de kinderen nog een brief meegegeven waarin aangegeven
is dat we op één moment na de formatie voor volgend schooljaar rond hebben. Ik kan u nu
mededelen dat ook dat moment nu ingevuld is. Karin Bruinsma zal namelijk gedurende de
afwezigheid van Corina de maandag en dinsdag naast Chantal gaan werken. De overige
dagen zal zij groep 1/2 blijven draaien. We zijn erg blij met deze invulling en content dat we
hiermee de stabiliteit in de groep gedurende deze periode kunnen waarborgen.
Volgend schooljaar zal Astrid niet meer aan de Regenboog zijn verbonden. Zij gaat zich
weer volledig focussen op haar eigen school. De school en ik persoonlijk hebben het afgelopen jaar veel baat gehad bij haar kennis en kunde en willen haar dan ook hartelijk bedanken
voor alles wat zij voor de Regenboog heeft gedaan.
Ook nemen we afscheid van een aantal leerkrachten. Hilda, Stephanie, Minke, Johannes,
Marleen (groen) en Rozanne. Wij willen ze hartelijk bedanken voor de inzet van de afgelopen
jaren/maanden en wensen hun veel plezier en succes toe op hun nieuwe scholen.
Rest mij nog te zeggen dat ik u als ouders/verzorgers wil bedanken voor de kritische vragen
het afgelopen jaar, maar ook de positieve blik op de toekomst en het vertrouwen in het team
en de school. Wij wensen bij deze iedereen een heerlijke en ontspannen zomervakantie toe.
Met hartelijke groet,
Monique van der Voet, Astrid Ruijtenberg en het voltallige team van De Regenboog
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Blauwe groepen
Wij hebben afgelopen woensdag met de groepen van Marion/Karin en Annemiek/Marleen
nog een heerlijk groepsfeest gehad in de speeltuin achter de school. Veel kinderen hadden
een kleed meegenomen waar we op konden liggen. Er werden nagels gelakt door Annemiek,
de kinderen mochten chips rijgen aan een dropveter en er mocht natuurlijk gespeeld worden
met ballen, stoepkrijt, de toestellen en noem het maar op.
Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne zomervakantie toe en zien we jullie graag allemaal weer terug in het nieuwe schooljaar!
Zonnige groet van Marion, Karin, Corina, Stephanie, Annemiek en Marleen

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.
Graag willen we u eraan herinneren, dus bij deze zou u hem z.s.m willen betalen

Ontmoetingsdagen geel en oranje
Het schooljaar is nog maar net te einde en we zijn alweer volop bezig met het komende jaar.
Zoals jullie weten gaan we ieder schooljaar in de tweede week op pad om elkaar te ontmoeten tijdens de ontmoetingsdagen.
De gele en oranje groepen gaan op kamp.
Om dit mogelijk te maken hebben we Uw hulp nodig.
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Wij zijn nog op zoek naar ouder/verzorgers die onze bagage willen brengen en halen.
Voor de gele groepen hebben we nog vervoer nodig naar en van het kampadres.
Bent U in de gelegenheid hierin iets te betekenen, dan kunt u dit doorgeven aan de medewerker van Uw kind.
In de eerste week na de vakantie krijgen de kinderen een kampboekje, met alle ins en outs
van de ontmoetingsdagen mee.
Wij hebben er zin in.
Fijne Vakantie en tot in September,
medewerkers Geel en Oranje

Ontmoetingsdagen oranje (7 en 8)
Zoals jullie weten gaan we met de oranje groepen op de fiets naar onze kamplocatie “Het
Abbertbos”. We maken er een mooie tocht van met voldoende pauze momenten en belevenissen.
Omdat we deze fiets tocht in goede banen willen leiden en tot een succes willen brengen,
willen we U vragen om alvast de fiets van uw zoon of dochter na te lopen en evt. in orde te
maken.

Punten die van belang zijn:






Banden in goede staat, geen scheurtjes in de buitenband, of zachte banden
Trappers moeten goed zonder haperingen rond kunnen gaan
Goed werkende remmen
Let er op dat de fiets op maat is. Niet te klein of te groot.
Geen losse onderdelen die het fietsen onveilig maken of belemmeren.

Woensdag 6 september doen we een fietscontrole op school. We verwachten
dat dan alle kinderen met de fiets naar school komen en dat de fietsen in orde
zijn. Wanneer dit niet het geval is neemt de medewerker van Uw kind contact
met U op.
Wij wensen iedereen een fijne Vakantie.
Vriendelijke groet, Nicole, Karine, Anoek en Monique
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Juli 2017
22 juli t/m 3 september

Zomervakantie

12 september

Ontmoetingsdag groen

13 t/m 15 september

Ontmoetingsdagen geel en oranje
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