
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

ParnasSys 
Wij hebben het Ouderportaal openge- 
zet; u kunt dus de toetsen weer inzien. 
 
Kaartjes familie Verschage 
Mocht u daartoe behoefte hebben, dan 
kunt u t/m maandag nog een kaartje 
inleveren voor de familie Verschage. 
Wij maken er een boek van en bieden 
dit volgende week aan. 
  
Afscheid collega’s 
Voor enkele collega’s is dit de laatste 
week op onze school. 
Vrijdag 17 juli nemen we afscheid van 
juf Rosalie. Na 23 jaar Regenboog is het 
tijd voor een nieuwe uitdaging. Ook juf 
Cristhel gaat op een andere school van 
De Stroming lesgeven. 
Juf Evelien gaat verhuizen en komt zo 
dichter bij haar familie te wonen. 
We wensen hen alle drie veel goeds 
voor de toekomst en veel plezier in hun 
nieuwe baan! 
 

10 juli 2020 Groep 1-2 
-De kleuters werken volgende week 
nog over het prentenboek "Woeste 
Willem". 
We vieren 15 juli de verjaardagen van 
alle juffen en meesters. Wij doen dat 
met een piratenfeest naar aanleiding 
van dit prentenboek. 
-Alvast hartelijk dank voor het 
schoonmaken! De schoongemaakte 
pakketjes mogen maandagmiddag 
tussen 15.30 uur-17.00 uur 
teruggebracht worden. 
-De kleuters mogen vrijdagochtend 
speelgoed van thuis meenemen. 
 
Gymlessen 
I.v.m. de opvoering van de musical zijn 
de gymtijden voor volgende week 
gewijzigd.  
De groepen 5 gymmen op maandag 
i.p.v. dinsdag. 
De groepen 6 gymmen dinsdag  
i.p.v. maandag. 
 
Juffen-/meesterfeest 
Op woensdag 15 juli vieren alle 
meesters en juffen hun verjaardagen in 
de eigen groep.  Dat belooft een 
gezellige ochtend te worden! 
We hebben afgesproken dat kinderen 
géén gekochte cadeautjes 
meenemen. Een zelfgemaakte tekening 
/knutsel is natuurlijk van harte welkom! 
 
Afscheid groep 8 
De leerlingen van groep 8 gaan hun 
laatste schoolweek op de basisschool 
in. Voordat we hen laten gaan, mogen 
ze eerst nog hun talenten laten zien in 
de afscheidsmusical. Dinsdag  
voeren zij deze op voor leerlingen van 
de groepen 3 t/m 7. 
De feestelijke afscheidsavond in 
galastijl staat gepland op woensdag  
15 juli. Deze is alléén voor de 
leerlingen, hun ouders en het team. 
 
 

Kernwaarde komende week: 

Samen 

 

Agenda 
15-07: Juffen-/meesterdag 
17-07: 12.00 uur start zomervakantie 
 
 
 
  

Lied van de week: 
Afgelopen week:   
EL 478: Zing, zing, zingen maakt blij 
https://www.youtube.com/watch?v= 
Volgende week: 
Lied 416: Ga met God en Hij zal met… 

ZOMERVAKANTIE 
De zomervakantie begint 

vrijdag 17 juli om 12 uur. 

’s Morgens is er gewoon school! 

 

 

Ontwikkelingen rondom visie 
Als team van De Regenboog proberen 
we continu ons onderwijs vorm te geven 
om het beste uit ieder kind te halen.  
Nu de plannen van een nieuwe school er 
liggen, is het mooi om onze huidige 
manier van onderwijs tegen het licht te 
houden. Wat werkt goed, wat nemen 
we mee en waarop kunnen we door 
ontwikkelen?  
Hierbij staat de ontwikkeling van onze 
kinderen voorop en willen we de 
kwaliteiten van onze collega’s nog beter 
benutten. 
De afgelopen tijd hebben we veel 
informatie verkregen over vakspeciali-
satie. Onderwijs met vakspecialisatie is 
er zo op ingericht dat leerkrachten zich 
kunnen specialiseren op een vakgebied. 
Leerkrachten ontwikkelen hierdoor 
meer kennis over een bepaald vak en 
de bijbehorende doelen, waardoor de 
kwaliteit van het onderwijsaanbod 
verder verbetert. 
De periode na de zomervakantie 
gebruiken we om dit plan verder uit te 
werken, waarna we rond oktober deze 
werkwijze willen inzetten. We houden 
u in de komende nieuwsbrieven op de 
hoogte van deze ontwikkelingen. 
 
 
 
  

Gevonden 
Er is een zilveren kinderring gevonden. 
Meer informatie? Mail naar: 
a.groeneveld@regenboognieuwendijk.
nl  
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Evaluatie thuis, 50%-onderwijs 

We zijn erg blij met de ingevulde vragenlijsten aangaande de evaluatie van het onderwijs tijdens de Coronacrisis. 
Opmerkelijk was dat de reactie heel divers waren, van alle lof voor de inzet van de leerkrachten en de organisatie zoals de school 
het heeft opgepakt tot veel commentaar daarop. 
Erg boeiend dit alles te lezen en de leerpunten eruit te filteren. 
De indeling van de week/dagen is binnen de gezinnen verschillend ervaren. Een aantal ouders vonden het erg fijn dat de 
kinderen dagelijks een dagdeel naar school konden gaan en zo de verbondenheid met school konden behouden. Met name voor 
ouders die beiden werken en te maken hebben met BSO was de halve dagen indeling erg lastig. 
Sommige leerlingen vonden het halve dagen rooster onrustig. 
Ook het afwijken van indeling in de kleutergroepen, waardoor binnen een gezin soms de kinderen niet op eenzelfde dagdeel 
naar scholen moesten, was niet handig. 
Wanneer we onverhoopt nog een keer met een dergelijke crisis te maken krijgen, is bovenstaande input belangrijk nog eens te 
bespreken. 
Gelukkig is de communicatie en informatie door de meeste ouders als goed ervaren. Wel werd aangegeven dat er verschillen in 
communicatie en regelmaat waren tussen sommige groepen. Ook dat zal, indien nodig, een volgende keer meer afstemming 
vragen. 
Tevens hebt u een aantal tips en punten van aandacht aangegeven die we ook zullen meenemen: 

- afstemming BSO; 
- ouderinstructies over het gebruik van ‘meet’ en digitale opdrachten; 
- op tijd meegeven van de antwoorden van de opdrachten; 
- samenwerking tussen juffen, die aan meerdere groepen digitale instructies kunnen geven; 

Leuke positieve reacties kregen we over de ‘meet’-contacten, de snelle overschakeling naar thuisonderwijs, de goede organisatie 
van de noodopvang, de telefonische contacten en de opzet van de LeerSaamgroep. Fijn om die waardering te bemerken. 
We bemerkten ook punten die per persoon/gezin verschillend beredeneerd worden, zoals nakijken door de ouders of door de 
leerkracht, vaste tijdsplanning voor het thuisonderwijs of leerlingen/ouders zelf de vrijheid geven in de planning, meer digitaal of 
meer uit de boeken werken. 
Deze laatste punten hebben met achtergrond en visie te maken, waar we allemaal een verschillende kijk op hebben. 
We bedanken alle ouders die de moeite hebben genomen de vragenlijst in te vullen. 
Tevens bedanken we u allemaal voor de inzet en de samenwerking tijdens de crisis, zodat het onderwijs toch door kon gaan. 

 
 ONDERSTAAND BERICHT ONTVINGEN WIJ VAN DE LEERPLICHTAMBTENAAR: 

 
Bericht van de Leerplichtambtenaar 

Er zijn verzoeken binnengekomen van ouders die vragen of ze hun vakantie kunnen verzetten naar een periode buiten de 
schoolvakantie.  
Dit speelt nu meer dan in andere jaren, doordat er vanwege het coronavirus en de maatregelen daaromtrent, vakanties 
geannuleerd of verzet moeten worden. Dit is echter géén reden om de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten 
plaatsvinden. 
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen.  
De Leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor verlof. Er is dus geen mogelijkheid om de vakantie buiten de schoolvakantie 
te laten plaatsvinden. Ook is het niet de bedoeling dat kinderen na de zomervakantie later terugkeren op school.  
Bijvoorbeeld als blijkt dat door de coronamaatregelen de terugreis wordt vertraagd of als er een verplichte quarantaine volgt na 
het bezoeken van een land. 
 

Bericht van de GMR van De Stroming 
Beste ouders en personeelsleden van de scholen van de Stroming,  
De afgelopen weken hebben bij de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Stroming in het teken gestaan van 
de openstaande vacatures en de daarbij behorende verkiezingen. Wij zijn blij u te kunnen melden dat de twee openstaande 
vacatures voor de oudergeleding zijn ingevuld.  
De verkiezing voor de vacature personeel/ organisatie/ identiteit is gewonnen door Arno de Jong en de verkiezing voor beheer/ 
huisvesting/ Arbo/ veiligheid door Nicoline Pruijsen. Zij zullen per september 2020 deel gaan nemen in de GMR. Wij heten hen 
van harte welkom!  
Wij bedanken de leden van de medezeggenschapsraden voor het uitbrengen van hun stem en wensen u allen (alvast) een fijne 
zomervakantie. Hartelijke groet,  
Namens GMR de Stroming Marianne van der Spoel Voorzitter 


