CBS DE REGENBOOG

17 mei 2019

EEN NIEUWE DIRECTEUR VOOR CBS DE REGENBOOG:
Als het goed is, heeft u afgelopen woensdag een brief ontvangen waarin beschreven staat hoe de directie er per 1 augustus uit gaat zien.
Met het oog op een aantal strategische ontwikkelingen binnen Lansingerland is ervoor gekozen om Marian
Siepel die reeds directeur is van CBS Boterdorp, mede te benoemen tot directeur van CBS De Regenboog. Een
directeur voor twee scholen betekent dat de managementtaken anders verdeeld moeten worden. Om die
reden gaat de huidige bouwcoördinator Kim Bouman haar lesgevende tijd inruilen voor managementtijd. Haar
vrijkomende uren worden omgezet in een vacature waarvoor de werving reeds is gestart.
Juf Kim zal als bouwcoördinator/plaatsvervangend directeur op maandag, dinsdag en woensdag blijven
werken. Juf Wendy zal op maandag, dinsdag en donderdag als IB-er (opvolger van juf Tonny) aanwezig
zijn. Marian Siepel zal haar aanwezigheid nog op een later moment bekend maken, want dat gaat nog
ingedeeld worden. In elk geval is het streven dat er elke dag iemand van de directie beschikbaar is.
Marian Siepel zal zich ongetwijfeld op een later moment aan u voorstellen.
Ik ben heel blij dat nu voorzien is in mijn opvolging en ik ben er enthousiast over dat Marian directeur
van onze school gaat worden. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat de school in goede handen is. Wordt vervolgd!
SPONSORLOOP:
Als het goed is, heeft uw kind de sponsorlijst weer mee naar huis gekregen. Het verzoek aan u is om het sponsorgeld met uw kind in te
zamelen en dat op school aan de leerkracht geven of laten geven. Er
is al heel wat geld ingeleverd, maar het is nog niet bekend wat de
totale opbrengst zal zijn. Ik wil u vragen om het sponsorgeld zo snel
mogelijk in te leveren, als dat nog niet gedaan is.

Agenda:
29 mei
30+31 mei
12 juni
12 juni
14 juni
21 juni
1 juli
10 juli
11 juli
15 juli
17 juli
19 juli

Studiedag; kinderen zijn VRIJ!!
Hemelvaartweekend.
Sportdag bij BVCB
Landelijke finale Techniektoernooi
Team Spectrum uitje; gr 4 t/m 8;
‘s middag vrij, dus ook om 12
uur uit!!
Createch voor groep 4 t/m 8
Rapporten mee naar huis
10-minutengesprekken
EINDFEEST
Musicalavond groep 8
Doorschuifochtend.
Laatste schooldag; 12 uur VRIJ!!

Week 6: 20 t/m 24
mei 2019
Groep 1 t/m 4

Week 7: 20 t/m 24
mei 2019

De barmhartige Samaritaan
Lucas 10

Groep 5 t/m 8

Tien melaatse mannen
Lucas 17

Weer terug bij Noömi,
Ruth 3:16-18
In de stadspoort,
Ruth 4:1-12
Een kleinzoon voor
Noömi, Ruth 4:13-17

Vacature leden Raad van Toezicht
Onze school is onderdeel van Spectrum Stichting voor Protestants
Christelijk Onderwijs. Binnen Spectrum werken de basisscholen voor
christelijk onderwijs in Lansingerland intensief samen.
Zo hebben leerlingenraden, personeel en ouders binnen de GMR zich
de afgelopen twee jaar intensief beziggehouden met een nieuw plan
voor de toekomst.
Vier speerpunten zijn benoemd en die worden de komende jaren uitgewerkt op de scholen en worden zichtbaar in de lessen.
Het gaat om creativiteit, onderzoekend leren, burgerschap en ICT.
Het zijn de pijlers onder het onderwijs van de toekomst.
De komende maanden gaat u hier meer over horen en wat belangrijker is de kinderen zullen er de komende jaren iets van gaan merken.
Wat niet altijd zichtbaar en merkbaar is, is dat Spectrum geleid wordt
door een College van Bestuur en hier weer een Raad van Toezicht
boven staat.
Deze raad bestaat uit zes personen en houdt toezicht op de kwaliteit
van het onderwijs op de scholen en natuurlijk op de kwaliteit van het
bestuur.
Per 1 augustus vertrekken er twee leden uit de raad. Eén omdat hij
acht jaar verbonden is geweest aan de Raad en dat het maximum is
en één lid vertrekt vanwege verhuizing naar Noord-Holland.
De raad is om die reden op zoek naar twee nieuwe leden.
In de bijgesloten advertentie treft u hierover informatie aan.

Avondvierdaagse
Afgelopen week heeft uw
kind in de klas een brief
ontvangen met inschrijfstrookje voor de Avondvierdaagse. Deze vindt dit jaar
plaats van 25 t/m 28 juni. U
kunt uw kind(eren) en
eventueel uzelf inschrijven
tot uiterlijk 24 mei. Vorig
jaar hebben we met 53
deelnemers
van onze
school meegelopen.
Wij hopen
ook dit jaar
weer op
veel inschrijvingen! Wie doet er
mee?

Met vriendelijke groet,

OUDERBIJDRAGE:
Mocht u de vrijwillige Ouderbijdrage voor dit schooljaar nog niet hebben betaald, dan wil ik u verzoeken om dit alsnog te
doen.
Als wij alle activiteiten voor
de kinderen willen kunnen
blijven realiseren, dan is uw
bijdrage van €35,- onmisbaar. Hopelijk wilt u hieraan denken.

Adriaan van Zanten
Voorzitter College van Bestuur
GROOT EINDFEEST OP 11 JULI: NIEUWE INFORMATIE!!
Dit klinkt natuurlijk nog wel heel ver weg, maar toch meld ik er al
iets over. Dit schooljaar zouden we namelijk met het team ons meesters-en juffenfeest vieren op woensdag 3 juli. Maar omdat er meerdere redenen zijn om met elkaar een feest vorm te geven, combineren we alles om tot één groot eindfeest te komen op donderdag 11
juli.
Waar gaat het om?

Het 40-jarig jubileum van juf Lydia.

De verjaardagen van de leerkrachten

Het afscheid van juf Tonny

Het afscheid van meester Wilkes
Allemaal redenen bij elkaar om er één groot feest van te maken. Die
dag komt er een speciaal gezelschap op school om met alle kinderen
een feest te organiseren. En nu komt het; dat zal die dag aan alle
belangstellende ouders, opa’s en oma’s en anderen gepresenteerd
worden. Dat kan alleen maar na schooltijd, anders is de tijd te kort
om alles in te studeren. Dat betekent dat we die dag van half 3 tot
half 4 een voorstelling opvoeren met alle kinderen, in de gymzaal
Berghonk. Hierbij bent u als ouders en andere belangstellenden van
harte bij uitgenodigd. De kinderen zijn die dag om ongeveer half 4
uit. Aansluitend gaan we dan om half 4 terug naar school, waar iedereen is uitgenodigd om afscheid te nemen van juf Tonny en ondergetekende. Verdere informatie volgt!!
ZET U HET IN UW AGENDA??
U hoort hier nog meer over, maar het is
goed om dit alvast in uw agenda te noteren.
Het zal ongetwijfeld een spetterend feest
worden met alle kinderen in de hoofdrol.
Wordt vervolgd!

WIST U DAT…………………….


We u een heel fijn weekend toewensen? Geniet ervan.

Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

Marjan Efde, Marijke v.d.
Spek, Mirjam Bloom.

SOCIAL SCHOOLS:
Wat is dat nu weer? U bent
van ons gewend dat er elke
vrijdag een weekbrief uitkomt, dat er stukjes en foto’s op de website staan en
er af en toe een brief mee
naar huis komt.
Dat gaat veranderen met
ingang van het nieuwe
schooljaar.
Volgend schooljaar gaan we
werken met een speciale
ouder app voor op de telefoon. Dat betekent dat nagenoeg alle communicatie
via een app gaat verlopen
en AVG-proof. Daar volgt
ook een ouder-informatie
avond over, maar dan weet
u dat dit er aan gaat komen.

