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Beste ouder(s), verzorger(s),
Donderdagavond 25 oktober hebben we met elkaar tijdens de ouderavond gesproken over pesten, het
voorkomen van pesten en in het bijzonder is ook pesten via sociale media aan bod gekomen. Mooi om
te zien wat er in de kleine groepen allemaal besproken is. Hieronder kunt u lezen wat de uitkomsten
zijn.
Inventarisatie ouderavond en ‘wijweek’:
• Maak als ouder afspraken met je kind over media.
• Het is belangrijk om een vertrouwensband op te bouwen met je kind. Start daar al jong mee.
• Mediawijsheid moet een vast onderdeel zijn in het lesprogramma.
• Pesten is bespreekbaar op school.
• Neem een kind altijd serieus.
• Maak het kind sterk.
• Communicatie tussen school en ouders is belangrijk.
• School is adviserend richting ouders als het gaat over media.
• Goede samenwerking tussen school en ouders is erg belangrijk.
• Samen verantwoordelijk om pestgedrag te voorkomen.
• Kinderen betrekken bij een mogelijk oplossing als er zich pestgedrag voordoet.
Wij nemen deze punten mee in het opstellen van een nieuw pestprotocol en het herzien van onze
methode sociaal-emotionele ontwikkeling.
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans

Afscheid juf Lianne van Chastelet
Juf Lianne van Chastelet heeft aangegeven dat zij een andere baan heeft gevonden in het
basisonderwijs. U bent hierover in een brief geïnformeerd.

Instroomgroep
De extra kleutergroep begint op maandag 11 maart 2019, dat is na de voorjaarsvakantie.
Er zal een vacature worden uitgezet om een leerkracht te vinden voor de nieuwe kleutergroep.
De ouders van de kinderen die in december, januari en februari instromen zijn hier inmiddels over
geïnformeerd.
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Leerlingen
Amy van der Vlies en Roos Schot zijn begonnen in groep 1/2 B bij juf Cindy. Welkom op school Amy
en Roos, we wensen jullie een fijne en leerzame tijd toe bij ons op school. Nilo Esmeijer gaat eind
november starten. Hij is er al helemaal klaar voor. Alvast van harte welkom Nilo!
Wij heten Nora Begthel van harte welkom bij ons op school. Nora is donderdag 8 november gestart
in groep 8. Nora, we wensen je een fijne en leerzame tijd toe op CNS De Regenboog.

Muurkrant/boekbespreking van Deen Markestein (groep 7)

LR
Tommy Meerman (groep 5) gaat Finn Keur vervangen in de leerlingenraad.
Veel succes Tommy met deze taak!
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Preventielessen
Woensdag 28 november zullen er preventielessen gegeven worden in de groepen 6,7 en 8 met als
thema social media. De lessen zullen gegeven worden door dhr. Jan de Vlieger, preventiewerker
Indigo Preventie.
Vrijdag 7 december zal er in groep 8 een preventieles gegeven worden met als thema:
roken/energydrank/alcohol/groepsdruk. Mevr. Nathalie Bommeljé gaat de les geven.

Lied van de maand
Elke maand leren wij op school een lied aan uit diverse liedbundels.
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
Uit: Jong Geleerd Lespakket geloofsliederen: Gezang 132.

Luizenpluis (herhaalde oproep)
Wij zoeken ouders die het team van ‘luizenpluizers’ kunnen versterken.
U kunt zich opgeven bij Bianca Straver. Telefoonnummer: 06-11792353

Herfst groep 4
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Medezeggenschapsraad (MR)
Uit de medezeggenschapsraad:
De MR kijkt met veel voldoening terug op de thema-avond over pesten. We denken met school mee
over het vervolg richting het zogenaamde pestprotocol. Daarnaast willen we graag een vervolg geven
aan de thema-avond door het organiseren van een nieuwe avond over internetgebruik onder
kinderen.
De MR heeft op 19 november jl. de directie geadviseerd om roken op en rondom het schoolplein te
ontmoedigen.
De afspraken binnen de MR worden vastgelegd in een meerjarenplan. Hierin worden onder andere
zaken opgenomen als vergaderfrequentie, thema's, etc.
We vinden het positief dat een ouder heeft gereageerd op de oproep voor contactpersoon voor de
klachtenregeling. Tussen de MR en de school wordt afgesproken hoe de MR in de toekomst bij dit
type benoeming betrokken wordt.
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

Contactpersonen klachtenregeling
Soms kan het zijn dat u als ouder een klacht heeft. We hanteren dan de volgende stappen:
1. Ga eerst in gesprek met de leerkracht.
2. Is het daarmee niet opgelost dan volgt er een gesprek met de leerkracht en IB-er.
3. Is het daarmee nog niet opgelost dan vraagt u een gesprek aan bij de directie.
4. Mocht er nog geen oplossing zijn dan kunt u een klachtenprocedure starten.
Uit de schoolgids
Met welke klachten kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon? Feitelijk met alles waarvan u vindt
dat de school er niet correct mee is omgegaan of niet correct heeft gehandeld, of problemen waar
u samen niet meer uitkomt. Contactpersonen kunnen u helpen bij het in gang zetten van de
klachtenprocedure.
Elke school heeft één contactpersoon namens de ouders en één namens de leerkrachten. Bij één
van hen kunt u aankloppen en vragen u verder te helpen met de verwijzing naar de
vertrouwenspersoon. De namen van deze contactpersonen vindt u in de schoolgids.
Contactpersonen
Namens het team: mevr. Simone Wilsing
Namens de ouders: dhr. Jan-Willem Gouw
Hieronder stelt Jan-Willem zich kort voor.
Ik ben Jan-Willem Gouw, getrouwd met Natasja en vader van Sem(5) en Stijn(3).
Sem zit momenteel in groep 1-2a en Stijn hoopt vanaf maart naar school te komen.
Ik ben werkzaam in de gehandicaptenzorg bij S&L Zorg als zorgcoördinator.
Als contactpersoon hoop ik daar waar nodig u als ouder(s) te kunnen ondersteunen in de weg naar
de vertrouwenspersoon.
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Nieuwe borden
Op dit moment hebben we in de groepen 1/2A, 3 en 7 een Prowise Touchscreen bord. Dinsdag 27
november zullen er ook in groep 4A en groep 4B nieuwe borden komen.

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

21 december 2018 t/m 4 januari 2019
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:
Studiemiddag vrijdag 18 januari
Studiedag woensdag 20 maart
Studiedag vrijdag 7 juni
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Leerlingen zijn deze middag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.
Leerlingen zijn deze dag vrij.

Belangrijke data
28 november

leerlingenraad vergadering 2

4 december

sinterklaasviering

20 december

kerstviering (17:00 tot 19:00)

7 januari

start CITO weken

8 januari

luizencontrole

4 februari

start rapportgesprekken

Groep 6 muurkranten.
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