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Beste ouder(s), verzorger(s),
Uit Kind op Maandag:

Aan het begin van het jaar wensen mensen elkaar het goede toe: dat het maar
weer mooi jaar mag worden! Het thema van Kind op Maandag is in deze
weken: ‘Het beste!’ Dat kun je iemand toewensen, maar wat is eigenlijk het
beste? We lezen deze periode verhalen over Jezus. Hij liet in woord en daad
zien wat je je kunt voorstellen bij ‘het beste’. Verdrietige mensen worden
getroost, zieke mensen worden beter en wie niet ziek was gaat zich ook een
beetje beter voelen. Dat is wat er gebeurt als God de mensen opzoekt. Noem
het gerust ‘het beste’.
We lezen de verhalen over Jezus uit het Evangelie van Johannes. Johannes
schreef een bijzonder boek over Jezus, met een veelzeggend begin. Dit Evangelie begint niet met een
stal in Bethlehem of met het eerste optreden van Jezus, maar met een lied: ‘In het begin was het
woord.’ Het lijkt alsof Johannes wil zeggen: Het verhaal van Jezus begon eigenlijk al op de dag van de
schepping. Toen God sprak en het licht werd. Vanaf dat moment is het verhaal van zijn liefde voor
mensen gaan leven.
We hopen dat de kinderen weer een jaar vol mooie, veelzeggende en inspirerende verhalen tegemoet
gaan!
Ik wens u allemaal het beste voor 2019 toe!
Vriendelijke groet,
John Oerlemans

Leerlingenraad (LR)
•
•
•

In de leerlingenraad van woensdag 23 januari is het pestprotocol besproken. Ook is het
document ondertekend door de leerlingenraad.
Inmiddels hangt er op het schoolplein een volleybalnet.
De kinderen uit de leerlingenraad hebben ervoor gezorgd dat er een ideeënbus in de hal van
de school staat. Uit deze ideeënbus komt vooral naar voren dat de kinderen meer toestellen
willen op het schoolplein. Hier gaan we als school niet in investeren. We gaan wel kijken of
het bestaande klimtoestel te repareren is. Daar is inmiddels al actie op ondernomen.
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Pestprotocol
Het pestprotocol zoals wij dat op school hanteren is door de leden van de
MR en het team herzien. De uitkomsten van de ouderavond van 25 oktober
zijn hierin meegenomen, tijdens deze avond hebben we met elkaar
gesproken over pesten, het voorkomen van pesten en in het bijzonder is
ook pesten via sociale media aan bod gekomen.
In de week van 22 oktober t/m 26 oktober zijn er verschillende activiteiten
in de klassen geweest rondom sociaal-emotionele ontwikkeling. Hoe gaan
wij met elkaar om? Wat doet pesten met je? Wat is het verschil tussen
plagen en pesten? Hoe kunnen wij voor elkaar zorgen? Ook de informatie
die uit deze week is gekomen is meegenomen in het herzien van ons
pestprotocol.
U vindt het pestprotocol op de website van de school. www.cnsderegenboog.nl

Voorstellen juf Ineke
Beste ouders,
Zoals u vast al gehoord heeft hoop ik per 1 februari op de Regenboog te gaan werken.
Mijn naam is juf Ineke, ik woon in Tholen en ben al heel wat jaartjes werkzaam in het onderwijs.
Ik kijk er erg naar uit om in de groepen 3 en 4 met uw kind(eren) aan de
slag te gaan. Het zal in het begin best even wennen zijn voor iedereen,
maar ik heb er zin in!
Lesgeven aan kinderen is na al die jaren nog steeds mijn passie; ieder kind
is uniek, een schepsel van God! Vanuit dat uitgangspunt hoop ik een fijne,
veilige sfeer in de klas te creëren waarin ieder kind zich thuis voelt.
Om iets meer over mijzelf te vertellen: ik houd erg van lezen,
muziek(vooral zingen) en reizen. Dit heb ik al heel wat mogen doen samen
met mijn dochter en mijn zus. We kunnen dan heerlijk genieten van Gods
mooie schepping maar ook, met een dochter ontkom je daar niet aan,
van lekker winkelen!
Verder heb ik 2 lieve katten; Siepie en Sara en houd ik veel van dieren. In mijn vrije tijd geef ik ook les
aan kinderen van de wereldschool; erg leuk om te doen!
Ik hoop op een fijne gezellige tijd met u en uw kind(eren) op de Regenboog en Gods hulp en zegen op
mijn werk.
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Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad:
Op dit moment is de MR samen met de directie aan het kijken naar mogelijkheden om een rookvrije
schoolomgeving te creëren.
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
Mevr. Lianne van Chastelet

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
31 januari
1 februari
4 februari
27 februari
1 maart
12 maart
20 maart
12 april
16 april
17 april
19 april

08:30 voorleesontbijt
rapport mee naar huis
start rapportgesprekken
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
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