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Mooie woorden

Facultatieve 10-minuten-gesprekken
Nog niet zo lang geleden zijn er startgesprekken
geweest en de leerkrachten hebben dat als heel
positief en zinvol ervaren.
Nu staan er binnenkort weer
10-minuten-gesprekken op de kalender. De
startgesprekken zijn echter nog maar net
afgerond. Daarom worden deze komende
gesprekken facultatief.
Heeft u behoefte aan een 10-minuten-gesprek?
Stuur de leerkracht(en) een bericht zodat u
samen een geschikt moment kunt afspreken.

Hetty Janson (directeur)
Corona maatregelen
Met ingang van maandag 8 november is de
regel van 1,5 meter afstand weer een dringend
advies van het RIVM. Dit betekent helaas (weer)
dat we ouders, verzorgers, grootouders en
andere volwassenen moeten vragen om de
school niet binnen te komen. Leerkrachten
zullen de leerlingen buiten opvangen. Wanneer
er toch noodzakelijk overleg is, gebeurt dit
alleen op afspraak.
Wanneer u wacht buiten het plein, is het ook
voor iedereen belangrijk om 1,5 meter afstand
van elkaar te houden. Loopt u toch het plein
even op, dan ook daar graag voldoende afstand
houden. Beperkt de tijd op het plein zo veel
mogelijk omdat daar leerkrachten staan die
graag overzicht willen houden of alle leerlingen
er zijn.
De invulling van het Sinterklaasfeest en de
kerstviering zullen ook moeten worden
aangepast aan de adviezen van het RIVM. U
hoort daar later meer over.

Ook vanuit de leerkrachten kan er gekozen
worden voor het plannen van een
10-minuten-gesprek. Wanneer dat van
toepassing is, zal de leerkracht tijdig contact met
u opnemen. Op deze manier kan er ook
gekozen worden op andere momenten naast 18
en 23 november zoals het in de kalender staat
gepland.
Van de MR
Op maandag 25 oktober heeft de Deelraad MR
voor de 2e keer dit schooljaar vergaderd. De
schoolgids is besproken en goedgekeurd. Deze
staat inmiddels op de website.
Ook het schoolplan/jaarplan is goedgekeurd en
daarmee afgerond.
We hebben de status rondom de
nieuwbouwplannen besproken. Op dit moment
zitten we nog in de fase van de gezamenlijke
verkenning van de samenwerking met Beatrix
De Burcht. We bewandelen een zorgvuldig
traject waarin we alle belangen goed in het oog
houden. Langzaam zetten we met elkaar
stappen naar een nieuw gebouw.
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We krijgen ook nieuw meubilair. Dat is een flinke
klus om dat goed in te kopen. Hieraan wordt nog
steeds gewerkt en zijn we weer een stap verder.
Wanneer het nieuwe meubilair komt, is helaas
nog niet te zeggen.
Mocht je nog vragen hebben of een van ons
willen spreken, dat kan altijd! Je kunt ons mailen
(mr.regenboog@stichting-logos.nl) of schiet ons
aan op school!
Danielle, Esther, Mirjam, Jowelle, Mayanne en
Kees
Gezocht
Bent u goed in het maken van filmopnames?
Of is dit misschien uw werk? Houdt u van
editten, monteren, muziek plaatsen onder
opnames, enz? Heeft u tijd over? Dan bent u
degene die wij zoeken!!
Omdat wij een kleine groep 8 zijn is het
opvoeren van een eindmusical dit jaar niet
mogelijk. We willen daarom een afscheidsfilm op
gaan nemen. Dit kunnen we niet alleen! We
hebben helpende handen nodig!
Herkent u zich in bovenstaand profiel of kent u
iemand die daaraan voldoet? Dan zou het super
fijn zijn als u contact met ons of onze juf op
neemt. En wie weet kunnen we dan samen een
onvergetelijke ervaring en spetterende film gaan
maken.
Groetjes van de 7 kids uit groep 8!
Oudertevredenheidsonderzoek door DUO
Dit onderzoek vindt plaats onder alle ouders van
onze school en is direct na de herfstvakantie
gestart. Mocht u nog geen mail tegen zijn
gekomen kunt u misschien kijken in de spambox
van uw mail. Per gezin ontvangt één ouder de

uitnodiging, met uitzondering van gescheiden
ouders.
De respons is Voor ouders van AK net boven de
10% en voor de ouders van RT rond de 15 %.
Om een goed beeld te krijgen van de
tevredenheid van ouders zou het heel fijn zijn
dat zo veel mogelijk ouders deze vragenlijst
invullen. Het kost slechts 15 á 20 minuten van
uw tijd.
Heeft u vragen over het onderzoek, dan staat de
projectleider u graag te woord: 030-2631084 of
u kunt mailen naar:
to@duo-onderwijsonderzoek.nl

Uitnodigingen kinderfeestjes
Namens de leerkrachten voor de groepen graag
even aandacht voor het volgende. Bij het vieren
van de verjaardag van uw kind bent u natuurlijk
vrij om klasgenootjes uit te nodigen.
De leerkrachten zouden het erg prettig vinden
als het uitdelen van de uitnodigingen niet op
school gebeurt om teleurstellingen te
voorkomen. Het is namelijk nog steeds zo dat er
wel eens kinderen zijn die nooit of nauwelijks
uitgenodigd worden.
Vandaar de oproep; deel uitnodigingen liever
niet uit op het plein of in de school. Misschien
kan het tijdens het naar school lopen of
misschien in de avonduren even thuis afgeven.
Mag uw kind op de foto?
Aan alle ouders die de privacy-voorkeuren nog
niet hebben ingesteld willen we vragen om dat
zsm te doen. Het is voor ons belangrijk om te
weten welke kinderen (niet) herkenbaar in beeld
mogen komen. Dit kunt u gemakkelijk en snel in
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Parro aangeven via deze stappen:
● Ga naar het groepenscherm
● Tik op Privacy-voorkeuren.
● zijn, via de stipjes op het potloodje
achter het kind.
U kunt de privacy-voorkeuren voor de volgende
verschillende platformen instellen: Parro,
Nieuwsbrief, Sociale media, en de website. Ook
kunt aangeven of uw kind mee mag doen met
onderzoeken.
Hartelijk dank.

Agenda november 2021
week 45

ouders krijgen een
geheugensteuntje voor
het invullen van het
oudertevredenheidsonder
zoek van DUO

ma 8 nov

Gorkum TV maakt voor
op de site een filmpje
over locatie Albertine
Kehrer voor op de site

ma 15 nov

Enkele collega’s
bezoeken een school in
Wijk bij Duurstede als
inspiratie voor de
nieuwbouw van het
Retranchement.

vr 19 nov

Hetty afwezig i.v.m. een
studiedag

wo 1 dec

gebedsgroep op AK

vr 3 dec

Sinterklaas

Nieuwe conciërge

Mijn naam is Ab van Rijswijk. Sinds 1 november
ben ik de nieuwe conciërge op CBS De
Regenboog. Ik ben heel blij dat ik aangenomen
ben en dat ik weer deel mag nemen aan het
arbeidsproces. Het sociale aspect en de
techniek vind ik een belangrijk. De leerkrachten
verdienen de ondersteuning van een conciërge.
Zij hebben het heel druk met het goed onderwijs
geven aan kinderen. Alles in het belang van de
leerlingen!

Jaarplanning 2021-2022
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl
Volgende nieuwsbrieven
vrijdag 3 december 2021
vrijdag 14 januari 2022
vrijdag 4 februari 2022
vrijdag 11 maart 2022
vrijdag 1 april 2022
vrijdag 13 mei 2022
vrijdag 17 juni 2022
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