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Beste ouder(s), verzorger(s),
Na de voorjaarsvakantie start groep 1. We draaien dan op school met drie kleutergroepen. We zijn blij
en dankbaar dat we een enthousiaste juf gevonden hebben die invulling gaat geven aan de nieuwe
kleutergroep. Juf Janneke stelt zich in deze nieuwsbrief aan u voor. Nog voor de voorjaarsvakantie zal
de klas ingericht worden en dinsdag 26 februari is er een kennismakingsmoment voor de kinderen en
hun ouders. De ouders van de betreffende kinderen zijn hier inmiddels over geïnformeerd.
Vriendelijke groet,
John Oerlemans

Groep 4 A

Bestellen schoolfoto’s
U heeft nog tot 7 april de tijd om uw schoolfoto’s te bestellen. U heeft daar een voucher met een
inlogcode voor gekregen.
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Voorstellen juf Janneke
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Met plezier wil ik mijzelf aan u voorstellen!
Mijn naam is Janneke Kooij en ik ben getrouwd met Gerbert, wij hebben twee zoons.
In 2004 ben ik met mijn gezin en ons bedrijf verhuisd van Huizen naar Halsteren.
Hierdoor heb ik het lesgeven op de basisschool in groep 1/2 even losgelaten.
Mijn jongens zijn in Bergen op Zoom naar het middelbaar onderwijs gegaan, waar ik actief ben geweest
in OR en MR. Zo kon ik toch een bijdrage leveren aan de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast
tijd voor de natuur, watersport, hondentraining, wandelen en tuinieren. Schilderen, boetseren,
kunstgeschiedenis, yoga, muziek, theater, fotograferen en veel lezen.
Na het lezen van de advertentie, was ik direct enthousiast. Weer eigen plannen maken. De passie is
altijd gebleven. Heerlijk weer voor groep 1, waar het jonge kind de ruimte heeft haar/zijn unieke talent
te ontwikkelen. Samen werken en samenwerken in harmonie met een team en ouders. Iets waar ik
erg veel zin in heb, vanuit Geloof, Hoop en Liefde.
Dinsdagmiddag 26 februari hoop ik de kleuters (en ouders) te ontmoeten voor een kennismaking in de
klas om na de voorjaarsvakantie met enthousiasme te mogen starten.
Met warme groet,
Janneke Kooij-Hordijk

Groep 5

Groep 5 Mijn ideale weerdag!

Juffen- en meesterdag
Vrijdag 1 maart vieren we op school de juffen- en meesterdag. De
kinderen zijn dan 14.00 uur uit. U krijgt hier in een aparte brief nog
meer informatie over.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad:
De MR heeft eind 2018 de directie geadviseerd om de mogelijkheden te onderzoeken om het
schoolplein rookvrij te maken; daarbij is tevens de suggestie gedaan om aansluiting te zoeken bij het
landelijke initiatief "Een rookvrije generatie". In de eerdere nieuwsbrieven heeft u hier al het e.e.a.
over kunnen lezen. Hoewel het per 1 januari 2020 al bij wet verboden is om op het schoolplein te
roken, heeft de directie het advies van de MR ter harte genomen om hier nu al mee aan de slag te
gaan. Daarbij is contact gelegd met de andere basisscholen rondom de Molenvlietsedijk om hier
gezamenlijk in op te trekken. Deze scholen staan hier in principe positief tegenover. De directie streeft
er naar om nog dit voorjaar middels het plaatsen van een of meerdere borden het schoolplein rookvrij
te maken.
De MR en de directie hopen dat de ouders/verzorgers het uitgangspunt voor een rookvrije
schoolomgeving ondersteunen. Wilt u uw mening hier over kwijt, dan vernemen wij dat graag. Uw
bericht kunt u sturen aan mr-regenboog@vpcotholen.nl
Namens de directie en de Medezeggenschapsraad (MR)
John Oerlemans
Joost Wijnekus
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

Lied van de maand
Wil je opstaan en mij volgen?
Vers 1
Wil je opstaan en Mij volgen als ik noem je naam?
Wil je dienen in ‘t verborgen, zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Uit: Jong Geleerd Lespakket geloofsliederen: Hemelhoog Lied 386

Nieuwsbrief CNS De Regenboog

Oudertevredenheid
Mocht u de oudertevredenheidsenquête nog niet hebben ingevuld dan willen wij u vragen dit alsnog
te doen. U heeft hier tot 28 februari de tijd voor.
Alle antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Het is voldoende om per gezin één vragenlijst in
te vullen. Er is naar één e-mailadres per gezin een e-mail gestuurd.

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

27 februari 2019
4 t/m 8 maart 2019
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 woensdag 20 maart
Studiedag vrijdag 7 juni

Leerlingen zijn deze dag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
27 februari
1 maart
12 maart
20 maart
12 april
16 april
17 april
19 april
6 mei – 24 mei
7 mei
23 mei

Biddag
juffen- en meesterdag (kinderen zijn 14:00 uit)
luizencontrole
studiedag (kinderen zijn vrij)
Koningsspelen incl. lunch (kinderen zijn 14:00 uit)
afname IEP toets groep 8 - leerlingenraad
afname IEP toets groep 8
Goede Vrijdag
projectweken
luizencontrole
projectavond
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