
nieuwsbrief 26 juni 2019

1.

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog, 

Agenda

• Vrijdag 28 juni    - Vrije vrijdag groepen 1 en 2
 
• Woensdag 10 juli    - 11.45u - 12.15u Nieuwjaarsreceptie

• Vrijdag 12 juli    - Vrije vrijdag groepen 1 en 2

• Maandag 15 juli    - Rapporten mee
 
• Maandag 15 juli    - Afscheidsmusical 8A en 8D

• Dinsdag 16 juli    - Afscheidsmusical 8B en 8C

• Woensdag 17 juli    - 11.45u kinderen van groep 8 uitzwaaien op 
        het plein.
        18u kinderen van groep 8 eten op school +
        disco

• Donderdag 18 juli    - Regenboog Got Talent

• Vrijdag 19 juli    - Start zomervakantie, leerlingen vrij!
        (Graag zien we jullie op maandag 2 september
        weer)

Welkom op De Regenboog!

Welkom Lina in groep 1/2C, we vinden het fijn dat je bij ons op school bent gekomen.

AED

In beide schoolgebouwen is een AED komen te hangen, bij de directieruimtes. 
Hopelijk hebben we deze nooit nodig maar goed voor iedereen om te weten dat ze in school hangen. 
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Vakanties schooljaar 2019-2020 + vrije dagen

Hieronder treft u nogmaals het vakantierooster schooljaar 2019-2020:

• Herfstvakantie 2019   - 21 t/m 25 oktober

• Kerstvakantie 2019   - 23 december t/m 3 januari

• Voorjaarsvakantie 2020   - 24 t/m 28 februari

• Goede Vrijdag en    - 10 en 13 april
 Paasmaandag 2020

• Meivakantie incl. Koningsdag  - 27 april t/m 5 mei
 en 4 en 5 mei 2020

• Hemelvaart donderdag   - 21 mei en 22 mei
 en vrijdag 2020

• Pinksterweekend 2020   - 1 juni

• Zomervakantie 2020   - 20 juli t/m 28 augustus

Daarnaast zijn er de volgende vrije dagen ingepland in verband met studiedagen personeel:

• Dinsdag 1 oktober 2019

• Maandag 3 februari 2020

• Woensdag 6 mei 2020

• Woensdag 20 mei 2020

• Vrijdag 19 juni 2020

• Vrijdag 17 juli 2020
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De leerlingen van groepen 1/2 hebben daarnaast op de volgende momenten op vrijdagochtend geen 
school:

• 6 september / 20 september

• 4 oktober / 18 oktober

• 8 november / 22 november

• 6 december / 20 december

• 10 januari / 24 januari

• 7 februari / 21 februari

• 6 maart / 27 maart

• 3 april / 24 april

• 15 mei

• 5 juni

• 3 juli

Oproep TMO Regenboog Osseveld

We zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Roosters en 
planningen worden hiervoor gemaakt. 

Ook voor de Tussen de Middag Opvang willen we graag het rooster weer rond gaan maken. Hiervoor 
kunnen wij op alle dagen nog hulp gebruiken. Voor deze hulp bieden wij een een vrijwilligersvergoe-
ding.

Kunt u ons dagelijks, wekelijks of bijvoorbeeld tweewekelijks een pauze helpen, stuur dan een 
mailtje naar jminks@pcboapeldoorn.nl. Kunt u zelf niet, maar is er een oom/tante/opa of oma/ken-
nis, die hierin wat zou willen betekenen, laat hen dan ook gerust contact opnemen voor meer infor-
matie!
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Renovatie toren Keerkring

Binnenkort wordt er gestart met de renovatie van de toren van de Keerkring. De meeste 
sloopwerkzaaamheden zullen plaatsvinden in de zomervakantie. 

Toch zullen wij als school enige hinder gaan ondervinden, een gedeelte van het schoolplein zal 
gedurende langere tijd niet gebruikt kunnen worden. 

Hierover hoort u aan het begin van het nieuwe schooljaar meer.

Splitsing Regenboog

Eerder heeft u een brief ontvangen over het splitsen van de beide locaties tot eigen scholen. 

Een van de eerste stappen van deze splitsing zat in de aansturing van de beide scholen. 
Voor beide scholen is een procedure hiervoor geweest; voor Regenboog Woudhuis heeft dit geleid 
tot benoeming van Alice Stulp als directeur. 

Voor Regenboog Osseveld heeft de procedure nog niet tot een benoeming geleid en zal voorlopig 
Jeanet Minks als interim-directeur de school blijven aansturen.

Wat gaat u er verder nog van merken?

Na de zomervakantie zullen wij onze communicatiekanalen gaan splitsen. Elke school krijgt zijn 
eigen nieuwsbrief, website en facebook. 

Verder zullen de Medezeggenschapsraad en Ouderraad gesplitst gaan worden en zullen hiervoor 
nieuwe leden nodig zijn, voor de MR vind u in deze nieuwsbrief al een oproep. 

Vanzelfsprekend blijven de scholen ook nog samenwerken. De kennis die er binnen de beide teams 
is blijft met elkaar gedeeld worden, dit ziet u onder andere doordat de studiedagen nog op elkaar 
afgestemd zijn.

Regenboog Got Talent / afsluiting schooljaar

Op beide Regenboogscholen is op donderdag 18 juli een Regenboog Got Talent. In iedere groep is 
een voorronde, vanuit iedere klas is er 1 act die meedoet aan de grote finaleshow. 

Deze show is onder schooltijd, het wordt vast een bijzondere voorstelling voor de kinderen! 

Jullie zien de foto’s/ filmpjes wel verschijnen!
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Afscheid groep 8 leerlingen

Het is altijd een bijzonder moment, het afscheid van onze groep 8 leerlingen! 

De meeste kinderen zijn als kleuter bij ons op school gestart, samen met ouders zijn we acht jaren 
opgetrokken om te zorgen dat de kinderen goed voorbereid de volgende stap in hun schoolloopbaan 
kunnen gaan maken. 
Voor de kinderen (en ons) is zo’n laatste schoolweek dan ook goed om goed afscheid te nemen van 
elkaar. 

Op maandag en dinsdagavond zijn er de musicalavonden. Op deze avond is er een afscheidswoord-
je, een attentie en wat anekdotes én natuurlijk de musical waar de leerlingen al weken hard voor aan 
het oefenen zijn.
De kinderen uit de andere klassen krijgen overdag met hun klas de mogelijkheid om de musical te 
bewonderen.

Op woensdagmiddag gaan de kinderen van groep 8 door een mooie erehaag over het plein, ze 
zwaaien voor de laatste keer de leerkrachten en leerlingen van de school uit.
’s Avonds is er nog een allerlaatste bijeenkomst voor de kinderen. Om 18u eten de kinderen patat op 
school, aansluitend hebben ze een disco-avond; Proud to be fout! 

Om 21u zijn de ouders van de groep 8 leerlingen van harte uitgenodigd op het plein van Regenboog 
Woudhuis. Hier staat een hapje en drankje klaar, een mooi moment om ook elkaar gedag te zeggen. 
Ook jullie hebben minstens 8 jaar lang lief en leed met elkaar gedeeld. 

Om 21.30u komen de kinderen naar buiten en om 22u is het feest dan echt afgelopen. 

Namens de OuderRaad

Dank jullie wel voor jullie hulp het afgelopen jaar!

De OuderRaad wil alle helpende handjes bedanken voor hun inzet tijdens diverse activiteiten die de 
OuderRaad regelt.  
Zonder jullie hulp kunnen wij niet. Dank voor jullie hulp tijdens de kerstversiering, de kerstviering en 
de avondvierdaagse. 

Ook de leerkrachten willen wij bedanken voor hun inzet tijdens de schenkavonden van de avondvier-
daagse. Top, leuk om dit met elkaar te doen voor de kinderen van de Regenboog. 
Volgend jaar hebben wij jullie hulp en inzet weer hard nodig. 

De OuderRaad van Regenboog Osseveld en Regenboog Woudhuis. 
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Schooljaar 2019-2020

Uiteraard bent u benieuwd wie de leerkracht(en) van jullie kind is komend schooljaar, hieronder zien 
jullie de overzichten voor beide Regenboogscholen. 

Wij hebben bij de verdeling van de leerkrachten gekeken naar wat goed is voor onze leerlingen en 
voor de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie op 10 juli aanstaande is er een mogelijkheid tot kennismaking.

REGENBOOG WOUDHUIS

Schooljaar
2018-2019

Schooljaar
2019-2020 Leerkracht 1 Leerkracht 2

1/2A Mieke ma-di Annet wo-do-vr.ochtend

1/2B Maartje ma-di Karina wo-do-vr.ochtend

3A Anne-Lies ma-di Paulien wo-do-vr.ochtend

3C 4A Mariske ma-di-wo-do-vr.ochtend

4C 5A Brenda ma-di Freke wo-do-vrij

5C 6A Tineke ma-di-wo-do-vr.ochtend Mariske vr.middag

5D 6B Daniël ma-di-wo-do-vrij

6C 7A Clarissa di-wo Johan ma-do-vrij

7C en 7D 8A Marieke ma-di-do.middag Marlous wo-do.ochtend-vrij

Jeanet Minks
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REGENBOOG OSSEVELD

Zoals u ziet staan juf Isabelle, juf Pauline, juf Marijke, meester Harm Jan en meester Ronald niet 
meer in het rijtje, zij gaan na de zomervakantie aan de slag op een andere school van PCBO Apel-
doorn of werken vanuit de invalpool van PCBO Apeldoorn. 

Verder mist u in het rijtje meester Alex. Na een jarenlange carrière in het onderwijs heeft Alex 
besloten om het onderwijs te verlaten. Wij wensen hem veel succes bij alle nieuwe uitdagingen die 
op zijn pad zullen komen! 

Juf Petra hoopt na de zomervakantie weer langzamerhand werkzaamheden te gaan oppakken. Dit 
betekent dat bij de start van het schooljaar hier een leerkracht uit de invalpool zal starten. 

Ook zijn er nog enkele vacante plekken in het plaatje van Regenboog Osseveld. Ook op deze plek-
ken zullen leerkrachten uit de invalpool geplaatst gaan worden. De verwachting is dat eind volgende 
week bekend is welke leerkrachten onze school daarin komen versterken. Zodra deze informatie er is 
wordt dit naar de ouders van de betreffende groep gecommuniceerd.

Schooljaar
2018-2019

Schooljaar
2019-2020 Leerkracht 1 Leerkracht 2

1/2A Evelien ma-di-wo Marieke do-vrij

1/2B Lucie ma-di Annemarie wo-do-vrij

3A Marjolien ma-di-do-vrij Lucie wo

3A 4A Marian ma-di Astrid wo-do-vrij

4A 5A Annet ma-di Annemiek wo-do-vrij

4B 5B Jacco ma-di Natasja wo-do-vrij

5A 6A Petra ma-wo-do-vrij Annemarie di

5/6B 6/7B J.J. ma-di-wo Moniek do-vrij

6A 7A Mirna ma-di-do-vrij wo: vacant

7A 8A Matthijs ma-di-do-vrij Moniek wo

7B 8B Dorine ma-di-wo-do vrij: vacant
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Bericht vanuit de MR

Nieuwe leden gezocht voor de MR! 

Ook op onze school is er een medezeggenschapsraad (MR). Dit is, zoals de naam het al zegt, een 
orgaan voor de medezeggenschap. 
De MR vertegenwoordigt twee belangrijke betrokkenen bij de school: de personeelsleden en de 
ouders. Beide geledingen zijn gelijk verdeeld: 3 personeelsleden (P) en 3 ouders (O). 

De MR komt ieder schooljaar een aantal keer bij elkaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig met de 
directie van de school. De onderwerpen die aan bod komen zijn zeer divers. 
Afgelopen schooljaar is er bijvoorbeeld veel gesproken over de splitsing van de twee locaties van De 
Regenboog. 
Andere mogelijke onderwerpen zijn schooltijden (continurooster), het schoolplan, pestprotocollen, de 
formatie, onderwijskundige doelstelling, arbobeleid, huisvesting etc. 

Vergaderingen van de MR zijn openbaar; u bent dus altijd welkom op deze vergaderingen! 
Alle ouders met een kind op school kunnen in beginsel in de MR worden gekozen zonder dat er 
bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld. 
De teamleden kiezen de personeelsgeleding, de ouders de oudergeleding. 

Waarom lid worden van de MR? 
Omdat het leuk en interessant is om mee te praten over de gang van zaken op school, over 
beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of die betrekking hebben op 
de school als geheel.
De Wet Medezeggenschap Onderwijs bepaalt dat de MR bij bepaalde beslissingen instemming of 
advies moet verlenen.
Door actief te zijn voor de MR kunt u invloed uitoefenen op het onderwijs en op de organisatie van de 
school. 

Hoeveel tijd gaat het lidmaatschap van de MR u kosten?
De MR komt een aantal keer per jaar samen, vaak op een dinsdag- of donderdagavond van 19.30u 
uur tot ongeveer 21.00u, afhankelijk van de agenda. 
Daarnaast wordt er af en toe gevraagd thuis het een en ander in te lezen. 

Verkiezingen 
Een aantal huidige leden is binnenkort weer herkiesbaar. Bij nieuwe aanmeldingen hopen we dus 
snel verkiezingen te kunnen uitschrijven. Bent u enthousiast en wilt u meedenken met de school van 
uw kind? Heeft u ‘s avonds wat tijd over en lijkt het u een leuke uitdaging? Dan nodigen wij u uit om 
in onze MR plaats te komen nemen! U kunt een mail sturen naar mrregenboog@pcboapeldoorn.nl 
of bezoek de volgende vergadering op 11 juli.
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Regenboog schakers 5e bij NK finale middenbouw

Het schaakteam van De Regenboog is op de 5e plaats geëindigd bij de NK finale middenbouw op 
zaterdag 22 juni in Utrecht.
Vorig jaar bereikte onze school zelfs de hoogste trede van het erepodium, maar die stunt zat er dit 
jaar niet in. Wel hebben onze jonge Regenboog schakers vol enthousiasme gespeeld en ook veel 
punten verzameld.

Speciale gast was Anish Giri, hij is de beste schaker van Nederland en de nummer 4 van de wereld-
ranglijst. Lars Schipper had de eer om een snelschaakpartij tegen Anish Giri te mogen spelen. 

Daarnaast was er veel vermaak tussen de partijen door, met onder andere een groot springkussen. 
En onze deelnemers behaalden diverse prijsjes bij de kleurplaat- en puzzelwedstrijd. Kortom: een 
hele leuke dag met veel hersengymnastiek en beweging! En veel inspiratie opgedaan om na de 
zomervakantie vrolijk door te gaan met de schaaklessen op school. 
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E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb

Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen.
Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-
niveau.

De VakantieBieb stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selec-
tie van maar liefst 50 E-books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van 
de Bibliotheek en gratis te downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen 
lid te zijn van de bibliotheek.

De VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. 
De VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. Dit gaat over E-books, maar gewone boeken 
kunt u natuurlijk lenen bij de bibliotheek. 

Wist u dat er in de Regenboog Osseveld een kleine bibliotheek zit van Coda? 

Wist u dat kinderen gratis lid kunnen worden van de bieb?

De openingstijden zijn: 

• Maandag 14.00u - 17.00u
• Woensdag  10.30u - 17.00u
• Vrijdag 14.00u - 17.00u


