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Het einde van het schooljaar…
Beste ouder(s), verzorger(s),
Het schooljaar zit er bijna op. Voor mij betekent dit dat mijn eerste schooljaar als directeur van De
Regenboog er ook bijna op zit. Het was een intensief jaar. Ik heb kennis mogen maken met een, voor
mij, nieuwe school en een nieuw team. Ik heb heel veel nieuwe ervaringen opgedaan. Het was niet
altijd een makkelijk jaar. De balans vinden tussen werk en privé is een echte uitdaging. Het werk
stopt nooit. De uitdaging om steeds weer vervanging te regelen als er leerkrachten ziek zijn is ook
een pittige. Het tekort aan leerkrachten is dit schooljaar helaas ook voelbaar geweest bij ons op
school.
Uiteindelijk kan ik zeggen dat de dankbaarheid tot echt overheerst. Het afgelopen jaar mocht ik een
mooi coachingstraject doorlopen. Ik heb in dit traject feedback gekregen op mijn handelen en ook
veel praktische aanwijzingen voor de dagelijkse praktijk. Ik wil het team van De Regenboog bedanken
voor hun enthousiasme, humor, kritische blik, het harde werken en het vertrouwen dat ze mij
gegeven hebben. Verder wil ik ook u als ouders/verzorgers bedanken voor het in mij gestelde
vertrouwen. Ik heb mij dit eerste jaar erg welkom gevoeld op school. Dank u wel daarvoor.
Van mijn collega’s op Het Kompas in Anna Jacobapolder kreeg ik een kaart en een kompas mee toen
ik mocht beginnen op De Regenboog. Op de kaart staat de volgende tekst: U bent mijn Kompas.
Op U Heere vertrouw ik, neem mij bij de hand. Ik wil dit ook aan u meegeven. Onze God is bij
ons. In alle mooie en ook moeilijke momenten die het afgelopen schooljaar misschien aan u of uw
kind(eren) voorbij zijn gekomen. We spreken het vertrouwen uit dat Hij erbij is, ook in het komende
schooljaar.
Met nog een laatste schoolweek voor de boeg wens ik u en natuurlijk ook de kinderen en alle collega’s
alvast een hele fijne, gezellige en veilige zomervakantie toe. Tot in het nieuwe jaar!
Zomerse groet,
John Oerlemans
Directeur CNS De Regenboog
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Leerlingenaantallen/verhuizingen schooljaar 2019-2020
Eind mei bent u door middel van een brief op de hoogte gesteld van de klassenverdeling voor
schooljaar 2019-2020. Na het versturen van deze brief hebben er door verhuisberichten nog een
aantal veranderingen plaatsgevonden in de leerlingaantallen.
Wij heten van harte welkom op school: Lianne Klamer (groep 4), Chiel Klamer (groep 1-2b), Finn
van den Oetelaar (groep 5) en Julian van Olffen (groep 7). Wij wensen jullie veel plezier en Gods
zegen toe op De Regenboog!
Wij wensen Jayden Barnes, Keano en Nikki Bogert, Jorn Langenberg en Bruce Aarts veel plezier en
Gods zegen toe op hun nieuwe school. Zij gaan ons verlaten.
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Ouders bedankt!
Wij bedanken alle ouders voor hun hulp en inzet voor onze school: structureel of eenmalig, in kleine
of in grote vorm, zichtbaar en minder zichtbaar, OR en MR.
Hartelijk dank voor jullie (onmisbare) bijdrage aan dit schooljaar!

Conclusies en aanbevelingen kwaliteitsonderzoek CNS De Regenboog
Als onderdeel van onze interne kwaliteitscontrole heeft er op maandag 15 april een audit (onderzoek)
plaatsgevonden op onze school.
Een samenvatting van de conclusies en aanbevelingen die in het rapport staan zal ik begin volgend
schooljaar met u delen. Uiteraard verwerken wij de aanbevelingen in onze plannen en gaan hier mee
aan de slag!
Het verslag zal begin volgend schooljaar besproken worden in de Medezeggenschapsraad.
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Luizenzakken!
Vanaf volgend schooljaar zullen de luizenzakken niet meer bij ons op school aan de kapstok hangen.
Op advies van de GGD zullen wij geen gebruik meer maken van de luizenzakken. Luizen verspreiden
zich alleen via haren en niet via de jassen. De luizenzakken worden meegegeven met de kinderen en
hoeven dus niet mee terug naar school.
We blijven uiteraard wel onze luizencontrole volhouden om luizen zo veel mogelijk te voorkomen.
Mocht u luizenpluizer willen worden, geeft u zich dan op bij Bianca Straver.
Telefoonnummer: 06-11792353

Overblijven
Met ingang van schooljaar 2019-2020 kost een overblijfkaart €5,-. Kinderen kunnen met deze kaart
nog steeds 4 keer overblijven.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend kaarten op tijd te kopen.
De Medezeggenschapsraad heeft ingestemd met het nieuwe bedrag.

Avondvierdaagse
Voor de 25e Avond 4-daagse, 9 t/m 12 september 2019, zijn wij nog op zoek naar
verkeersregelaars en/of vrijwilligers.
Heeft u interesse dan kunt u zich opgeven door een e-mail te sturen naar:
jpgeers78@zeelandnet.nl

Nieuwe website
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe website voor onze
school. Ik houd u hiervan op de hoogte.

Medezeggenschapsraad (MR)
In de eerste vergadering van schooljaar 2019-2020 zullen de volgende punten op de agenda staan.
•
•
•
•

Uitkomsten van de auditdag van 15-04-2019
De herziene missie, visie en kernwaarden van CNS De Regenboog
De streefbeelden en aandachtpunten die weggezet zijn voor de komende 4 jaar in het
Schoolplan 2019-2023.
Oproep nieuwe ouders 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
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Leerlingenraad (LR)
De laatste leerlingenraad heeft dit schooljaar plaatsgevonden op woensdag 12 juni. We hebben de
volgende punten besproken:
Uit de ideeënbus:
Kunnen wij op school meedoen met de ‘daily mile’? Dit wordt besproken in het team.
Veel vragen over de aanschaf van nieuwe speeltoestellen. We hebben met elkaar naar de
plattegrond van De Brede School gekeken. Al deze vragen van de kinderen zijn hier al eerder
in meegenomen.
Evaluatie van dit schooljaar:
De projectavond was volgens de kinderen een groot succes.
Het opnieuw bekijken van het pestprotcol was volgens de kinderen het hoogtepunt.
(Vooral het zetten van hun handtekening. Dit was voor sommigen de eerste keer!)
Stukje van Tomer en Nora (groep 8)
Als je mee wilt beslissen over de school dan kan je je opgeven voor de leerlingenraad. Het is erg
leuk en je praat over dingen die belangrijk zijn zoals: pesten, schoolreisje en ideeën over de nieuwe
school. De leerlingenraad is eens in de zoveel weken en dan praat je met meester John.

Missie en visie
Een aantal HAVO-leerlingen van de CSG Prins Maurits in Middelharnis hebben onder leiding van hun
docent Tekenen en Handvaardigheid een mooi kunstwerk gemaakt voor onze school. We zijn daar
erg blij mee.
De woorden op het kunstwerk verwijzen naar onze missie en visie. Dit schooljaar hebben we als
team veel nagedacht over onze missie en visie. Waar staan wij voor als school? (missie) Waar gaan
wij voor op school? (visie) Wij hebben met elkaar onze missie en visie herzien. Duidelijker,
compacter en meer richtinggevend. Begin van het nieuwe schooljaar zullen we de herziene missie
en visie bespreken met de MR. U gaat er meer van horen!
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Afscheid groep 8
Woensdagavond 3 juli staat de afscheidsavond van groep 8 gepland.
We wensen alle kinderen van groep 8 succes met de voorbereidingen van deze avond en
natuurlijk wensen we ze veel plezier en zegen toe op hun nieuwe school.
Lied:
Ik wens jou!
Ik wens jou een dak boven je hoofd.
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood.
Dat je rustig slapen kunt, de hele nacht.
Dat de liefde van je leven op je wacht.
Ik wens jou genoeg om door te gaan.
Dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan.
Ik wens jou -volle dagen toe – en vrije tijd,
met kinderen om je heen, tot aan het eind.
Refrein
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.
Ik wens jou vrede toe om wie je bent.
Dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent.
Dat de liefde aan je hart vervulling geeft
in elk van de seizoenen dat je leeft.
Refrein
Een muur voor de wind
en een vuur voor de kou.
Een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou.
Ik
In
In
Ik

bescherm je voor de wind, en vind voor jou een schuilplaats.
de nacht maak Ik een vuur want dan word jij niet bang.
het donker loop Ik naast je als een trouwe engel.
ben hier, Wij gaan samen, heel je leven lang!
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Vakantierooster en studiedagen 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

1410-1810
2011
2312-0301
2402-2802
1004-1304
2004-0505
2105-2205
0106
1307-2108

Studiedagen 2019-2020
Maandag 23 september
Vrijdag 13 december
Woensdag 20 mei
Vrijdag 29 mei

alle
alle
alle
alle

kinderen
kinderen
kinderen
kinderen

zijn
zijn
zijn
zijn

deze
deze
deze
deze

dag
dag
dag
dag

vrij
vrij
vrij
vrij

Belangrijke data schooljaar 2019-2020 (tot de herfstvakantie)
Voor de volledig ingevulde agenda kunt u kijken in het ouderportaal van Parnassys.
Dinsdag 20-08
Dinsdag 20-08
Maandag 02-09
Dinsdag 03-09
Woensdag 04-09
De week van 09-09
Dinsdag 10-09
Woensdag 18-09
Maandag 23-09
De week van 07-10
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Luizencontrole
Ouderavond 19.00 uur
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Sportbuurtwerk 13.30 -14.30
Avondvierdaagse
Presentatie in de klassen door zendingsorganisaties
Leerlingenraad 1
Studiedag (kinderen vrij)
Luistergesprekken

