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De eerste schooldag; André Troost

Het is al heel, heel lang geleden….
Ik ging naar school! Ik vond dat natuurlijk heel
spannend en erg leuk. Maar ook een beetje eng.
Want je weet maar nooit met wie je in zo’n klas
te maken krijgt. Naast wie kom je te zitten?
Naast iemand die je aardig vindt of juist naast
iemand aan wie je een hekel hebt? Ik had
natuurlijk thuis en in de kerk geleerd dat je aan
niemand een hekel moet hebben en dat je zelfs
je vijanden moet liefhebben, maar om het nu
leuk te vinden naast je grootste vijand in de
schoolbank te zitten, dat is toch wel iets te veel
gevraagd…..

Er was trouwens nog iets anders waarom ik er
wel een beetje tegenop zag. Hoe zou de nieuwe
juf of de nieuwe meester zijn? Een klein beetje
streng? Of heel erg streng? Je wist het maar
nooit! Stiekem hoopte ik dat hij of zij héél streng
zou zijn: dan hadden die jongens met hun grote
mond niet zoveel kans en die meiden met hun
rare kuren konden dan ook niet al te veel gekke
dingen uitspoken. Maar helaas, niet elke juf en
niet elke meester is zo streng en dan kun je
soms nare dingen in de klas beleven…..

Het bangst was ik nog voor pesten. Je moet
weten: ik had iets aan mijn been. Mijn linkervoet
was niet helemaal in orde toen ik werd geboren.
Daarom moest ik speciale schoenen dragen,
van die hoge…geen gezicht! Maar het moest,
de dokter in het ziekenhuis had het zelf gezegd.
Nou, ik zal je vertellen dat je dan wel bang bent
dat iedereen in de klas je uitlacht! Sommigen
hebben dat ook gedaan. Ik weet: pesten doet
geen zeer, maar ik kan me nu nog goed
herinneren dat ze me op het schoolplein
uitscholden voor ‘manke poot’. Nooit was ik de
snelste bij gymnastiek. Alleen als we moesten
hinkelen was ik nummer één!

De eerste schooldag. Ik hoop dat je naast
iemand komt te zitten die je graag mag. En als

het anders is: er hing in het klaslokaal waar ik in
zat een mooie plaat van Iemand die heel veel
van zijn vijanden hield. Hij begon niet op ze te
schelden. Toen ze Hem op een kruis
vastspijkerden begon Hij voor hen te bidden…..

Weet je wat het gekke van vijanden is? Als je
heel veel van je vijand houdt, wordt zo’n vijand
eigenlijk je beste vriend. Een klas vol van zulke
vrienden, dat zou nog wel eens heel gezellig
kunnen worden!

Beste ouders, verzorgers, leerlingen en
teamleden; laten we er met elkaar een fijn
schooljaar van maken waarbij iedereen zich
veilig en geborgen voelt. De verhalen over
Jezus zijn hierbij een mooie inspiratiebron.
We kijken uit naar maandag!

Hetty Janson (directeur)

Inloop 1e schooldag

Op maandag 22 augustus zijn alle
ouders/verzorgers van harte welkom om hun
kind(eren) binnen te brengen en even een kijkje
te nemen in de lokalen. Rond 9 uur willen de
leerkrachten dan gaan starten met het
programma. In de eerste periode zal er veel
aandacht worden besteed aan de
groepsvorming. Een uitgebreidere kennismaking
met de leerkrachten staat gepland op dinsdag
30 augustus (zie Agenda tot de herfstvakantie).
Voor de ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m
3 komt er nog een uitnodiging voor een
informatieavond.

Start van het nieuwe schooljaar voor
leerlingen

CBS De Regenboog; 1 school met 2 locaties.
Om de verbinding tussen de leerlingen van
beide locaties meer aandacht te geven zullen
we dinsdagmiddag 23 augustus alle leerlingen
van onze school samenbrengen op de locatie
AK. We vieren dan samen de opening van het
nieuwe schooljaar. De leerlingen van RT sluiten
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de middag gewoon af in de eigen groep en
kunnen daar worden opgehaald.

Oproep locatie AK

Zijn er ouders die ons willen helpen om 1x per
week een wasje te draaien voor locatie AK? Hoe
meer ouders zich opgeven, hoe minder vaak je
aan de beurt bent. Graag opgeven bij
hetty.janson@stichting-logos.nl

Inloop Cambridge English

Ook dit schooljaar kunnen leerlingen zich
opgeven voor de cursus Cambridge English. De
lessen zullen worden gegeven op Het
Kleurenlint.
Hier volgen enkele voordelen als leerlingen
deze cursus gaan volgen….
Leerlingen:

- halen een goed niveau in Cambridge
English, dat wereldwijd de standaard
voor Engels is

- hebben een betere aansluiting bij het
V.O.

- hebben geleerd om te ’leren leren’
- zijn beter in begrijpend lezen
- leren taal productieve vaardigheden
- werken met de nieuwste lesmethode,

online opdrachten, Youtube filmpjes enz.
- kunnen op het eind een Placement Test

doen voor een Cambridge Certificaat
Mocht u interesse hebben:

Gorinchem Beweegt weer van start!

Ik hoop dat jullie ook allemaal een fijne vakantie
hebben gehad net zoals ik. Een nieuw
schooljaar staat weer voor de deur. Dit betekent
ook weer een nieuw sportjaar! Ik heb onwijs veel
zin om jullie allemaal weer te zien en al jullie
vakantie verhalen te horen.

Maandag gaan jullie weer starten en dan starten
mijn activiteiten in de wijk ook weer. Zoals altijd
beginnen we weer lekker buiten op het
schoolplein of in het park.
Heb je toffe ideeën deel ze vooral met mij want,
dan kunnen we die samen gaan organiseren.

Mocht je me niet herkennen, dan kan dat
kloppen! Wij als Gorinchem Beweegt hebben
namelijk nieuwe kleding en zijn niet meer te
herkennen aan onze oude vertrouwde blauwe
kleur. Je herkent ons nu aan onze rode kleding,
met daarop natuurlijk Gorinchem Beweegt.

Mocht je even vergeten zijn waar ik ook alweer
te vinden ben, dan staan hieronder nog eens de
tijden en locaties.

Maandag:
Sportpunt Sport & Spel (alle leeftijden)
15.15 uur – 16.30 uur
Park ’t Haagje
Woensdag:
Sportpunt Sport & Spel (alle leeftijden)
14.00 uur 15.30 uur
Schoolplein Dalemplein
Donderdag:
SNS Streetsoccer (vanaf groep 6)
15.15 uur – 16.45 uur
Sportveld/ schoolplein Dalemplein

Iedereen van elke school is welkom om gezellig
mee te doen!
Is er geen sportpunt of streetsoccer op jou
school, kom dan naar de andere school om de
hoek.

Tot komende week op het schoolplein of in het
park!

Sportieve groeten,
Buurtsportcoach Sabin
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Vakantierooster 2022-2023 Agenda tot de herfstvakantie

22-08 eerste schooldag

30-08 informele inloopmiddag en
-avond gr 4 t/m 8 van
15.00-16.00 en 18.30-19.30

01-09 leergids wordt verstuurd

28-09 start Kinderpostzegels

05-10 studiedag; alle leerlingen zijn
vrij

06-10 start Kinderboekenweek

20-10 19.30 infoavond overstap naar
VO voor gr 7 en 8

Jaarplanning 2022-2023

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

www.regenboog-gorinchem.nl

Volgende nieuwsbrieven

vrijdag 21 oktober 2022
vrijdag 23 december 2022
vrijdag 24 februari 2023
vrijdag 21 april 2023
vrijdag 7 juli 2023
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