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Laatste nieuwsbrief van dit jaar

Terugkijken op het afgelopen schooljaar …….
wat een bijzonder schooljaar!

De start heeft zeker voor mij veel mooie
ontmoetingen opgeleverd; een enthousiast en
gedreven team, betrokken ouders en gezellige
leerlingen.

Toch waren er ook zeker verrassende zaken;
nieuwbouw op RT waar nog steeds geen
zekerheid over een startdatum is, toch weer een
schoolsluiting door corona vlak voor de
kerstvakantie, een teruglopend leerlingenaantal,
collega’s die afscheid namen/nemen en soms
niet op eigen initiatief, leerlingen verdelen over
minder groepen en het puzzelen wat daarbij
nodig was. Het was niet altijd gemakkelijk.

Ik kijk veel liever naar de mooie en dierbare
momenten van dit jaar.

Het team heeft er voor gezorgd dat bij ziekte
niet altijd een groep naar huis moest worden
gestuurd omdat er geen invallers te vinden
waren. Op beide locaties werd een feestelijke
intocht van Sinterklaas georganiseerd. De
actieve inzet van collega’s tijdens de
schoolsluiting door corona waardoor het vieren
van Kerst weer heel anders liep als dat we
wilden. Het lente-ontbijt was weer een mooie
gemeenschappelijke activiteit. Schoolkamp  en
schoolreisjes waren weer prima voorbereid
waardoor iedereen er van kon genieten. En dan
ook nog lesgeven! Oog hebben voor iedere
leerling; zoeken naar alle mogelijkheden om
leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling.
Ook de collega’s die niet voor de groep staan
zijn van grote waarde binnen ons team; ze zijn
altijd bereid hun steentje bij te dragen. Helpend
en ondersteunend in hun specialisatie, maar zij
dragen ook zeker bij aan de fijne sfeer binnen
onze school. Ik ben dankbaar voor zo’n

betrokken en gedreven team.

En wat een betrokken en meedenkende
ouders! Als er een groep niet naar school kon
komen bij een zieke juf of meester, dan wisten
heel veel ouders een oplossing te vinden. Ik ben
daar heel dankbaar voor, want het kwam vaak
onverwacht en laat. Natuurlijk vangen we
leerlingen op als er echt geen oppas te regelen
is, maar hoe fijn is het als de kinderen in een
vertrouwde omgeving en bij bekenden kunnen
zijn in plaats van in een andere groep op school.
Dat maakt niet alleen mij, maar ook de collega’s
heel dankbaar.
Veel ouders hebben gebruik gemaakt van de
inloop-mogelijkheden als voorbereiding op de
verdeling van de leerlingen over minder
groepen. De verschillende zorgen die er werden
gedeeld heb ik meegenomen in de beslissing
die genomen moest worden. Ik ben me ervan
bewust dat ik niet alle wensen heb kunnen
realiseren maar samen met het team en de MR
hebben we de beste verdeling gepresenteerd
tijdens een goed bezochte ouderavond.
Door maatregelen i.v.m. corona was de
ontmoeting niet altijd gemakkelijk te realiseren.
Gelukkig werd er volop gebruik gemaakt van
telefoon en/of mail. Toch gaat er niets boven
een fysieke ontmoeting. Voor komend
schooljaar wil ik heel graag mijn deur wijd
openzetten voor ouders en verzorgers. Op
maandag en woensdag ben ik meestal op AK en
op dinsdag op RT, maar natuurlijk kan ik ook op
alle dagen op beide locaties beschikbaar zijn als
er iemand een afspraak wil maken. Bel of mail
gerust; wees welkom voor wat dan ook!
Ook dank ik de ouderraad en de
medezeggenschapsraad voor alles wat ze het
afgelopen jaar hebben gedaan. Zonder de inzet
van deze ouders kunnen we echt niet. Voor
volgend jaar hoop ik weer op deze fijne hulp en
wijze adviezen.
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Tot slot; de leerlingen. Het allerbelangrijkste
binnen onze school; voor zowel ouders als alle
medewerkers binnen onze school. Wat heerlijk
om te zien dat leerlingen enthousiast binnen
komen. De glimlach die het oplevert als juf of
meester iemand welkom heet bij de klas.
Natuurlijk zien we ook als ze iets spannend of
moeilijk vinden. Hoe mooi is het als ze trots
terugkomen na een extra les bij juf Jeanine of juf
Marjolein.
Natuurlijk vraagt het ook aandacht als het
gedrag niet altijd is wat er verwacht mag
worden. Door de Kanjertraining herkennen
leerlingen vaak snel welke verbeteringen er
nodig zijn om er samen voor te zorgen een fijne
school te hebben.
En bij verdriet en pijn staat er altijd iemand klaar
voor een pleister of een troostend woord. Want
naast goed onderwijs willen we ook dat
leerlingen graag naar school komen omdat ze
zich daar welkom en geliefd voelen.

Een kijkje in de toekomst? Dat is vaak lastig.
Veel dingen zullen terug komen; zowel de mooie
dingen als de minder mooie dingen. Toch wil ik
vertrouwen; vertrouwen op de goede
bedoelingen van iedereen. Laten we er samen
een mooie en goede school van maken. Samen,
met elkaar en als we daar de bijbel als
handreiking bij gebruiken zullen we de wereld
steeds een beetje beter maken.

Hetty Janson (directeur)

Oproep ouders voor schoolplein AK

Komend schooljaar willen we, samen met het
Juniorcollege met het schoolplein aan Albertine
Kehrer aan de slag. We willen graag een
groener, aantrekkelijker en meer passend
schoolplein! Het kostenplaatje is nog wel een
uitdaging, dus we willen op korte termijn de
mogelijkheden in kaart brengen. Hierbij denken
we aan: subsidies, sponsoren en inzet van
ouders. Hebben jullie tips of ideeën, laat het ons
weten! Daarnaast doe ik ook meteen de oproep
om te vragen wie het leuk vindt om deel te
nemen aan een werkgroep / denktank. We
willen deze groep redelijk snel een keer samen
laten komen, zodat we volgend schooljaar al
dingen in gang kunnen zetten. We hopen op uw
hulp! Mail naar hetty.janson@stichting-logos.nl

Afscheid

Het schooljaar loopt ten einde. Niet alleen zijn
de leerlingen zich daarvan bewust, ook de
collega’s zijn dat. Nu er leerlingen overstappen
naar de andere locatie voelt het soms ook als
een soort afscheid nemen. Maar we blijven
elkaar zien.
Dit is anders voor juf Alice, juf Anke, Juf
Caroline, Juf Daniëlle en juf Cobi. Volgend
schooljaar zullen zij hun talenten meenemen
naar een ander team. Bijna alle vertrekkende
collega’s stappen over naar een andere school
binnen onze stichting. Daardoor blijven het toch
nog een beetje onze collega’s.
Juf Cobi is dit moment ook al intern begeleider
binnen een andere school en daar zet zij haar
werkzaamheden door.
Ik wens alle collega’s heel veel plezier op hun
nieuwe school en ik weet zeker dat ze ook daar
weer een fijne bijdrage kunnen leveren aan de
ontwikkeling van de leerlingen. De leerlingen
zullen zeker de liefde voor het vak en de
kinderen ervaren.
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Mooie woorden

Als je denkt dat je verslagen bent, dan ben je dat,
Als je denkt dat je niet durft, dan durf je niet.
Als je graag wint, maar denkt dat je dat niet kunt,
Zul je vrijwel zeker niet winnen.

Als je denkt dat je verliest, ben je verloren,
Want in de buitenwereld ontdekken we
Dat succes begint met wilskracht.
Alles is mindset.

Als je denkt dat een ander beter is, is dat ook zo,
Je moet groot denken om jezelf te overstijgen.
Je moet zeker van jezelf zijn voordat
Je ooit een prijs kunt winnen.

De overwinning in het leven gaat niet altijd
Naar de sterkste of de snelste,
Maar vroeg of laat is de winnaar
Degene die denkt dat hij het kan.

Sollicitatiegesprekken

Op dit moment worden er verschillende
gesprekken gevoerd met sollicitanten n.a.v. de
vacatures op De Regenboog. Dit vraagt nog wat
meer tijd en zo gauw er vanuit school en de
kandidaat een volmondig ja wordt gezegd, krijgt
u dat direct te horen.

Rapportgesprekken 2e rapport

De rapportgesprekken van maandag 27 juni zijn
facultatief. Dit betekent dat op verzoek van
ouders en/of van de groepsleerkrachten er een
afspraak kan worden gemaakt om de resultaten
te bespreken. Er is deze week hierover ook een
bericht verstuurd via Parro.

Oproep hulp

In de laatste week/weken van dit schooljaar
moeten er meubels en materialen worden
verplaatst van de ene locatie naar de andere
locatie. Zijn er misschien ouders die ons kunnen
helpen met vervoer en/of spierballen. Graag

even contact opnemen met onze conciërge
meester Marcel. Hij is in de ochtend telefonisch
bereikbaar maar het mag ook via mail:
marcel.korevaar@stichting-logos.nl

Alvast bedankt.

Gebedsgroep

Opwekking 709 2e vers

De schepping verkondigt Zijn majesteit,
de zee bruist van blijdschap voor Hem.
De regenboog spreekt van zijn grote Trouw,
de bergen verheffen hun stem.
Zonder te spreken, geen enkel woord,
wordt hun stem over heel de wereld gehoord.

Namens het hele team

Vakantierooster 2022-2023

Let op: In de vorige nieuwsbrief stond een fout;
hierboven de juiste data.
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Agenda tot de zomervakantie

24 juni rapporten mee

27 juni facultatieve rapportgesprekken
voorlopig adviesgesprekken gr 7

30 juni doorschuifmiddag
voorlopig adviesgesprekken gr 7

1 juli bedankochtend
11.30 op AK
12.00 op RT

6 juli zomerfeest
laatste keer gebedsgroep

8 juli laatste schooldag;
alle leerlingen om 12.30 uur uit

Jaarplanning 2021-2022

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.

www.regenboog-gorinchem.nl

Volgende nieuwsbrieven

(2022-2023)
vrijdag 19 augustus 2022
vrijdag 21 oktober 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 24 februari 2023
vrijdag 21 april 2023
vrijdag 7 juli 2023
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