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Vanuit het bestuur:
In alle vroegte
raakt God de aarde aan
en zingt de groeve:
nu is de dood herroepen,
Christus is opgestaan!
O Gij bevrijder,
legt Gij uw windsels af
de specerijen
de geur van dood en lijden
de zwaarte van het graf.
Gij maakt als eerste
een graf tot bruidsvertrek.
Het licht is weerbaar,
de dood niet onomkeerbaar:
Gods Zoon is opgewekt.
Met glans en glorie
getooid met morgenlicht
de Mens herboren,
nu gaan wij niet verloren.
God heeft ons opgericht.
Die valt ter aarde
en sterft zoals het graan
zal zegen dragen
een oogst van levensdagen:
Christus is opgestaan
Wij zullen treden
op hoogten ongedacht
van licht en vrede,
de toekomst raakt het heden
tot alles is volbracht.
Met deze woorden van dichteres Ria Borkent wens ik u goede dagen en een gezegend Pasen toe.
Maarten van der Kooij, College van Bestuur
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Projectlied paasviering
Pak mijn hand!
Jezus ging op weg
naar het feest dat Pasen heet.
Hij vertelde onderweg
dat God mensen niet vergeet.
Hij zei: Pak mijn hand, dan help ik jou.
Pak mijn hand, een nieuw begin.
Pak mijn hand, ik blijf je trouw
en ik geef je leven zin.
Donker was de nacht
en het kruis kwam dichterbij.
Jezus bad om kracht
en Hij riep: God, helpt U mij?
Hij vroeg: Pak mijn hand en houd mij vast.
Wees mijn herder in gevaar
die voor eeuwig op mij past.
Maak vandaag mijn woorden waar.
Pak mijn hand, dan help ik jou.
Pak mijn hand, een nieuw begin.
Pak mijn hand, ik blijf je trouw
en ik geef je leven zin.

Kwaliteit CNS De Regenboog
Als onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole heeft er op maandag 15 april een audit
(onderzoek) plaatsgevonden op onze school.
Deze audit is uitgevoerd door een auditteam, dat bestaat uit André Verwijs (College van Bestuur
van VCPOZ), Cindy te Ronde (Radarscholen) en Peter Grabijn (directeur Jenaplanschool met de
Bijbel Poortvliet).
Bij het bezoek aan onze school is er uitgegaan van een waarderend bezoek.
Tijdens het bezoek hebben er gesprekken plaatsgevonden met ouders, leerlingen, het team en de
directeur met de ib-ers.
We vinden het als school belangrijk om op een structurele manier te kijken naar het onderwijs op
onze school. Het uitgangspunt van deze audit is dat het een bijdrage levert aan de kwaliteitszorg
en de kwaliteitsverbetering van de school. We kiezen hier dus bewust voor. Tevens dienen de
uitkomsten van de audit als input voor het nieuwe schoolplan van 2019-2023. In dit plan zetten wij
voor de komende vier jaar onze schoolontwikkeling uiteen.
Zodra de resultaten van dit bezoek er zijn zal ik u daarvan op de hoogte brengen.
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Uitslagen vragenlijst leerlingen en ouders
Een samenvatting van de resultaten van de tevredenheidspeilingen die de afgelopen periode zijn
afgenomen vindt u op onderstaande website.
www.scholenopdekaart.nl

U zoekt eerst via het zoekscherm CNS De Regenboog in Tholen en vervolgens vindt u onder het
kopje waardering de leerling- en oudertevredenheid.
Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u overigens nog veel meer informatie over onze
school.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Pieter Geluk
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Anja Dommisse
Dhr. Hans van de Griend

Vakantierooster schooljaar 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie (incl. biddag)
Goede Vrijdag/2e paasdag
meivakantie incl Koningsdag en 4+5 mei
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie
De data van de studiedagen zijn nog niet bekend.
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1410-1810
2011
2312-0301
2402-2802
1004-1304
2004-0505
2105-2205
0106
1307-2108

Schoolfruit
Na de vakantie stopt het EU-schoolfruit programma. De kinderen
krijgen dan dus geen fruit meer van school. Wij verzoeken u om na
de meivakantie op donderdag en vrijdag zelf fruit mee te geven met
uw kind(eren).
Donderdag en vrijdag blijven dus verplichte fruitdagen op
school.

Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Goede Vrijdag/Pasen/meivakantie incl. Koningsdag
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

19 april t/m 3 mei 2019
30 en 31 mei 2019
10 juni 2019
8 juli t/m 16 augustus 2019

Studiedagen voor dit schooljaar:
Studiedag vrijdag 7 juni

Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
6 mei – 24 mei
7 mei
15, 16 en 17 mei
23 mei
7 juni
12 juni
14 juni
21 juni
24 juni – 28 juni
3 juli
4 juli
5 juli

projectweken
luizencontrole
schoolkamp groep 8
projectavond
studiedag (kinderen zijn vrij)
leerlingenraad
schoolreis groep 3-7
rapport 2 mee naar huis
rapportgesprekken
afscheidsavond/musical groep 8
Regenboogdag/ uitzwaaien groep 8 (kinderen zijn 13.00 uur uit)
kinderen zijn vrij/start zomervakantie
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Koningsspelen 2019
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Maak ze sterk!
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