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Van Sint naar Kerst

Afscheid meester Sjors

Vandaag vieren we op school het
sinterklaasfeest. Hoe mooi is het te zien dat de
jonge leerlingen zo uitkijken naar dit feest. Ze
stralen en sommige vinden het ook een beetje
spannend. ‘Vol verwachting klopt m’n hart’.

Bij deze wil ik jullie op de hoogte brengen dat ik
per 1 januari een nieuwe uitdaging aanga in
groep 3 op de Anne de Vriesschool in
Sliedrecht. Dit is natuurlijk leuk nieuws, maar dit
betekent helaas ook dat ik na 2,5 jaar als
stagiair en leerkracht De Regenboog ga
verlaten. Ik heb hier met veel plezier gewerkt en
heb hier veel mogen leren. Ik wil iedereen
bedanken voor de leuke tijd die ik hier heb
gehad. Groetjes, Sjors

Nu het de adventstijd is weet ik dat er ook veel
mensen vol verwachting uitkijken naar het
kerstfeest. Hoe mooi zou het zijn dat ook wij die
stralende ogen bij elkaar zouden zien.
Samen vol verwachting uitkijken naar het
prachtige verhaal van de geboorte van Jezus.
Samen vieren dat we zoiets waardevols hebben
mogen ontvangen van God; Zijn eniggeboren
Zoon. Volgens de bijbel is Jezus geboren om de
mensen te redden van hun zonden. Hoe
dankbaar mogen we daarvoor zijn!
Geniet dit weekend van het eventueel vieren
van het sinterklaasfeest. Daarnaast wens ik
iedereen een mooie adventstijd toe en
gezegende kerstdagen.
Hetty Janson (directeur)
Corona maatregelen en kerst
In deze periode houden wij ons aan de corona
maatregelen. Dit betekent ook dat we voor de
kerstviering gekozen hebben om dit jaar geen
avondbijeenkomsten te organiseren. Kerstmis
wordt gevierd in de besloten kring van de klas.
Als voorbereiding daarop heeft ieder gezin een
boekje gekregen over de adventstijd. Zo kunt u
thuis ook deze mooie tijd meevieren. Bij oudere
leerlingen kan het ook in de klas worden
gelezen en verwerkt. Zo vieren we het toch een
beetje samen.

Van de gebedsgroep
Als gebedsgroep van onze school komen we
iedere maand bij elkaar. Wees welkom als je/u
een keer mee wilt bidden. We bidden voor de
school, de leerlingen en leraren. Ook als er iets
bijzonders is, is er iemand ziek, een bijzonder
project, maar ook voor de gewone dingen die er
elke dag weer zijn. Vind je/u het fijn als ergens
voor gebeden wordt? Dat kan ook, geef aan de
gebedsgroep door waarvoor en we nemen het
mee in gebed. Dit kan bijv. net van te voren of
via e-mailadres
gebedsgroep.cbsregenboog@gmail.com. We
komen op een woensdag bij elkaar en starten
om 08:45 uur. De volgende keer is woensdag 12
januari op de locatie Retranchement.
Ouderraad AK
In een eerdere nieuwsbrief heeft al een stukje
van ons gestaan, maar het leek ons een goed
idee ons nogmaals voor te stellen.
De ouderraad bestaat uit voorzitster Miranda
Mesker, moeder van Daan vd Bilt groep 4
Francis de Lange, moeder van Julia van Drunen
uit groep 5
Marleen Bruijsten, moeder van Vienna en Jay
Boerakker uit groep 4 en 7
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Ilona Loeff, moeder van Emily en Femke Klerkx
uit groep 4 en 1/2
Wij hebben er veel plezier in en maken er voor
de kinderen mooie momenten van.
Wel zijn we op zoek naar een aantal hulpouders
op verschillende vlakken
- luizenpluis team, na elke vakantie op
woensdagochtend
- decoteam, enkele keren per jaar de school
versieren/gezellig maken in het thema
- helpende handjes, mensen die soms bij
bepaalde gelegenheden of activiteiten benaderd
kunnen worden om te helpen
Als u in een of meerdere dingen geïnteresseerd
bent, heel fijn, u bent van harte welkom, wilt u
dit aangeven bij de leerkracht, dan komt het
vervolgens bij ons terecht.
Voor eventuele vragen of ideeën voor de
ouderraad, u mag ons altijd aanspreken of een
mail sturen naar juf Corrine groep 1/2
Met vriendelijke groet,
Ouderraad de Regenboog AK
Vanuit Leerplicht
Bij Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS)
kunt u terecht voor informatie en advies over
leerrecht, extra verlof, vrijstelling, schoolverzuim
en kwalificatieplicht. We hebben aan de start
van dit schooljaar gemerkt dat wij vanuit school
veel meldingen hebben gekregen van luxe
verzuim. We willen dit graag voorkomen door uit
te leggen wat luxe verzuim is en hoe u
problemen hiermee kunt voorkomen.

vakantie of gezinsuitje, zonder toestemming van
de schooldirecteur (t/m 10 dagen) of van LVS
(bij 11 dagen en meer). Als het om één dag gaat
en het een eerste melding betreft, volgt er een
gesprek. U ontvangt dan een waarschuwing.
Gaat het om twee dagen schoolverzuim of
meer, of betreft het een tweede melding? Dan
wordt er door de LVS-consulent een
proces-verbaal opgemaakt. Dit leidt tot
strafvervolging en vaak tot een boete, opgelegd
door het Openbaar Ministerie. De scholen zijn
wettelijk verplicht om schoolverzuim bij ons te
melden.

Voorkom problemen
In de praktijk merken we dat er veel vragen
zijn over wanneer extra verlof is toegestaan.
Het krijgen van extra verlof betekent dat uw
kind toestemming krijgt van de schooldirecteur
of van LVS om afwezig te zijn onder schooltijd.
De directeur moet zich bij het geven van extra
verlof houden aan de leerplichtregels. Via deze
link komt u terecht bij onze folder over
wanneer extra verlof is toegestaan. Wij
adviseren u om eerst toestemming te krijgen
voor extra verlof voordat u uw boekingen doet.

Luxe verzuim

Kunt u, vanwege de specifieke aard van uw
beroep, in een heel schooljaar niet twee weken
aaneengesloten op vakantie als gezin? Dan
zou u een vrijstelling voor extra vakantiedagen
buiten de schoolvakantie kunnen krijgen.
Beroepen die te maken hebben met
seizoensgebonden werk, zoals in sommige
toeristische bedrijfstakken of in de agrarische
sector, vallen hier bijvoorbeeld onder. Het extra
verlof kan echter niet plaatsvinden in de eerste
twee lesweken van het schooljaar.

Luxe verzuim is de afwezigheid van kinderen
onder schooltijd, bijvoorbeeld vanwege een

In de volgende gevallen wordt in ieder geval
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geen extra verlof verleend:

Agenda december 2021

- Familiebezoek in het buitenland;
- Goedkope tickets in het laagseizoen;
- Omdat de tickets al gekocht
zijn, of omdat er geen tickets
meer zijn in de vakantieperiode;
- Verlof voor een kind omdat
andere kinderen al vrij zijn of
nog vrij zijn;
- Eerder vertrek of latere terugkomst in verband
met verkeersdrukte;
- Verjaardagen;
- Sabbatical;
- Verre wereldreis.
Let op: mocht u onbedoeld te laat terugkeren
van vakantie, dan kan de schooldirecteur of de
LVS-consulent u vragen om bewijsstukken van
bijvoorbeeld ziekte van een gezinslid of
oorspronkelijke tickets. Zorg dus dat u deze
gegevens bewaart.
Corona en het boeken van een vakantie

week 51

kerstvieringen in de klas

vr 24 dec

alle leerlingen om 12.30
uur uit

week 52 en 53

kerstvakantie

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

Het coronavirus vraagt aanpassing van
iedereen. Helaas moeten er vakanties worden
geannuleerd vanwege het coronavirus. Dit is
echter geen reden om de vakantie later in het
jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden. Hier
kan dus geen extra verlof voor worden
gegeven. Iedereen met reisplannen wordt
geadviseerd om eerst het reisadvies voor dat
land te controleren op
www.nederlandwereldwijd.nl
Heeft u nog vragen?
U kunt ons bereiken via info@dgjzhz.nl of via
telefoonnummer 078-7708500. Ook kunt u een
bericht sturen via Facebook of Instagram. Karel
Lotsyweg 40, 3318 AL Dordrecht www.lvszhz.nl
Facebook

@lvszhz
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