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Mei 2019
Projectweken 06-05 t/m 24-05
Beste ouder(s), verzorger(s),
Er is op school hard gewerkt rondom het thema:
"Hoe zorgen wij goed voor onze aarde?".
Er is samen gewerkt aan de volgende subthema's:
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"Hoe zorg ik goed voor mijzelf?"
"Kriebelbeestjes"
"Duurzaam koken en afval"
"Duurzame energie"

Tijdens de voorbereiding van de projectweken hebben we als team nagedacht over wat we met de
kinderen tijdens de projectweken wilden bereiken. We hebben nagedacht over de kennis- en
vaardigheidsdoelen. Wat willen we kinderen leren? Wat moeten ze kennen en wat moeten ze kunnen?
Hoe kunnen we kinderen prikkelen om met vragen te komen? Ook hebben we u inzicht gegeven
tijdens de tentoonstelling over het leerproces van de kinderen.

Volgend schooljaar gaan wij verder met onze scholing: De verwondering in ere houden!
Doel is te komen tot een kwaliteitsverbetering op het gebied van wereldoriënterend onderwijs op
onze school.
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans

Stel dat kinderen geen vragen meer zouden stellen... Hoe stil,
hoe levenloos, hoe fantasieloos zou onze wereld dan
worden? Kinderen zijn van nature vaak nieuwsgierig en
kijken verwonderd naar alles om zich heen. Wanneer wij
steeds zouden bepalen wat kinderen zouden moeten leren,
kan het zomaar gebeuren dat die kinderen zich niet meer
geroepen voelen te vertellen wat hen bezighoudt en wat ze
zouden willen leren. We zouden daarmee kinderen afleren
zich te verwonderen! Wij willen graag de verwondering van
kinderen in ere houden! Het is de motor van het leven zelf.
Het is de manier waarop zij de wereld benaderen, de manier
waarop ze er hun plek in bepalen, de manier waarop iedere
nieuwe generatie de wereld weer een beetje bijstelt.
Van de website: www.hetkanvoorhetkind.nl
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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.
De conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek zullen de komende tijd besproken
worden met het team en de Medezeggenschapsraad. In de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar zal ik u verder informeren over de ‘opbrengst’ van deze audit.

Medezeggenschapsraad (MR)
Donderdag 20 juni zal de laatste MR vergadering van dit schooljaar zijn. Tijdens deze vergadering zal
onder andere het Schoolplan 2019-2023 besproken worden.
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

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse zal dit jaar plaatsvinden in de week van 8 september.
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Vakantierooster schooljaar en studiedagen 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
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Vakantierooster en studiedagen 2018-2019
Het vakantierooster voor dit schooljaar:
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

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
7 juni
12 juni
14 juni
21 juni
24 juni – 28 juni
3 juli
4 juli
5 juli

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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