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Op weg naar Pasen

Locatie Hoog-Dalem → CBS Het Kleurenlint

Deze week is het de stille week. Stap voor stap
komen we steeds dichter bij Pasen.

Het is u vast niet ontgaan. Voor de onthulling van de
nieuwe naam van locatie Hoog-Dalem was veel
lokale / regionale belangstelling. In de splitsing van
de Regenboog in 2 nieuwe scholen is een nieuwe
stap gezet. Locatie Hoog-Dalem heet nu CBS Het
Kleurenlint. Daar hoort ook een prachtig nieuw logo
bij!

In de Veertigdagentijd hebben we stilgestaan bij het
leven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad
van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de
dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door
barmhartig te zijn en goed te doen.
Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje
barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus
laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen
eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden,
de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken
verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden
begraven.

Corona
Helaas heeft ook CBS De Regenboog te maken
gekregen de gevolgen van het coronavirus.
In de afgelopen weken hebben twee groepen als
gevolg van een positieve testuitslag in quarantaine
gezeten.
Vandaag is gelukkig iedereen weer op school.
Daar zijn we blij mee!

Donderdagavond wordt om 20.35 uur op NPO 1 The
Passion uitgezonden. Het thema van ‘The Passion’ is
dit jaar #ikbenervoorjou. Kijktip!
Het sluit in ieder geval goed aan bij de gedachten
over hoe Jezus het verschil maakt door zichzelf te
geven.
Het is goed om deze dagen even stil te staan bij de
vraag wat het betekent dat Jezus er voor ons wil zijn,
én voor wie wij er willen zijn. Tegen wie zegt u:
#ikbenervoorjou?

We wensen u goede Paasdagen!
Rijk van Ommeren

________________________________________

Het betekent ook dat we alert
moeten blijven. Het zal vaker
voor gaan komen dat een groep
moet omschakelen naar
quarantaine en geheel of
gedeeltelijk onderwijs op
afstand.
Voor u goed om te weten:
We volgen de richtlijnen van RIVM en GGD.
Bij een positieve testuitslag van een leerling zal in
overleg met de GGD vastgesteld worden of voor de
groep quarantaine noodzakelijk is. Daarbij is het
moment dat een leerling voor het eerst klachten
kreeg van belang.
Wanneer uw kind (lichte) klachten heeft blijft het dus
van belang om hem/haar thuis te laten blijven.
In principe geldt dan dat de kinderen na 10 dagen
weer uit de quarantaine mogen en dus ook weer naar
school mogen komen. Bij een negatieve test vanaf
de 5e dag van de quarantaine is dat eventueel ook
eerder mogelijk, maar testen is niet verplicht.
Uiteraard is weer naar school komen alleen mogelijk
als uw kind klachtenvrij is.

Dit geldt overigens ook voor de leerkracht(en). Bij
een negatieve testuitslag kunnen zij vanaf de 5e dag
weer op school zijn, mits klachtenvrij.
Wanneer er sprake is van een quarantainemaatregel
voor een groep zullen we u hierover via Parro
informeren. Vanuit de directie communiceren we met
u over de procedure, de leerkracht(en) informeren u
over het onderwijsprogramma.
Zoals gezegd, het zal ongetwijfeld nog vaker gaan
voorkomen dat we moeten omschakelen naar geheel
of gedeeltelijk afstandsonderwijs. De landelijke en
regionale cijfers stemmen wat dat betreft niet
hoopvol. Met elkaar zorgen we ervoor dat het
onderwijs zo goed als mogelijk doorgaat.

Nieuwe website en scholen op de kaart
Ook voor CBS De Regenboog is de nieuwe website
opgeleverd. Wanneer u ‘m nog niet bekeken had, het
is een mooie frisse site geworden, waarbij elke
locatie ook een eigen plekje heeft gekregen:
www.regenboog-gorinchem.nl
Op de nieuwe website is het nieuwe logo van CBS
De Regenboog ook verwerkt. Binnenkort zal het
nieuwe logo ook aan de buitenkant op de school te
zien zijn. Voor locatie AK overigens samen met het
logo van het Junior College.
CBS De Regenboog is nu ook te vinden op de
landelijke site waar scholen vindbaar zijn met
informatie en verantwoording: ‘scholen op de kaart’
link naar scholenopdekaart.nl.

Formatie: afwezigheid en vervanging
Bij de vervanging van leerkrachten bij afwezigheid
levert corona een extra complicatie. Tijdelijke opvang
van een groep door de klas te verdelen over andere
groepen is vrijwel geen optie meer omdat we de
groepen niet ‘mengen’. Vervangers zijn maar zeer
beperkt beschikbaar en de kans is groter dat een
medewerker tijdelijk afwezig is. Binnen het team is
een grote bereidheid om met elkaar mee te denken
en op creatieve manieren te voorzien in opvang en/of
vervanging. We proberen zo met elkaar te
voorkomen dat we kinderen geen onderwijs kunnen
bieden. De inzet en flexibiliteit van het team om dit
met elkaar te dragen is enorm te waarderen!

Vakanties schooljaar 2021-2022
Hieronder vindt u de vakanties voor het nieuwe
schooljaar. Deze worden stichtingsbreed door
LOGOS vastgesteld. Zodra de jaarplanning gereed
is, zullen we u ook de studiemomenten doorgeven.
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Herfstvakantie
18-10-2021 t/m 24-10-2021
Kerstvakantie
27-12-2021 t/m 09-01-2022
Voorjaarsvakantie
28-02-2022 t/m 06-03-2022
Goede Vrijdag/ Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie
25-04-2022 t/m 08-05-2022
Hemelvaartsweekend 26 en 27-05-2022
Tweede Pinksterdag 06-06-2022
Zomervakantie
11-07-2022 t/m 21-08-2022

Picknickbankjes
Beste meneer of mevrouw,
We hebben een cheque gekregen van maar liefst €
2.635,00. Dit geld moesten we verdelen onder de
scholen van de Regenboog. Met het geld dat onze
locatie (AK, red.) kreeg wilden we iets op het plein
neerzetten. Bedankt dat jullie boodschappen hebben
gedaan bij de Plus, zodat jullie muntjes hebben
gespaard, waardoor de Regenboog heeft gewonnen.
Groetjes, Julia, Indira en Noortje – namens alle
kinderen van de Regenboog
Inmiddels zijn op locatie AK de bankjes geplaatst op
het schoolplein. Nu het richting zomer gaat en het
zonnetje al weer lekker schijnt heb ik al een paar
keer gezien hoe kinderen ook buiten lekker aan het
werk waren. Voor groep 5/6 was er vandaag zelfs
een heuse buitenrekenles.
Ook voor locatie RT staat in overleg met de
leerlingenraad een aanvulling op het
schoolpleinmeubilair in bestelling.

Resultaten tevredenheidspeilingen
Op de website scholenopdekaart.nl kunt u ook de
resultaten vinden van de korte jaarlijkse peilingen die
we recent hebben afgenomen.
Deze uitkomsten publiceren we komend schooljaar
ook in de schoolgids, maar u kunt ze hier al vinden:
https://scholenopdekaart.nl/basisscholen/gorinchem/
6142/cbs-de-regenboog/tevredenheid/
U kunt onder het cijfer op deze pagina klikken op het
plusje met de tekst: ‘bekijk vragen en antwoorden’
voor een uitgebreider beeld.
Samengevat:
Leerlingen geven CBS De Regenboog een 7,9
Ouders geven de school het rapportcijfer 7,7
Dank u wel voor het invullen van de korte
vragenlijst!
Tijdens de studiemiddag in april zullen we met het
team ook naar de uitkomsten kijken en dit betrekken
in de continue verbetering van ons onderwijs.

Jaarplanning en Agenda

Parkeren bij halen en brengen
april
Vriendelijk verzoek om bij het halen en brengen van
de kinderen op locatie Albertine Kehrerstraat de auto
te parkeren op een parkeerplek die daarvoor bedoeld
is.
Van onze overburen krijgen we de feedback dat het
regelmatig gebeurt dat auto’s tegen de heg
geparkeerd worden en dat er bij het openen en
sluiten van deuren schade aan de heg ontstaat.
We hebben goed contact met de buren van de
school en dat willen we graag zo houden. Aan het
eind van het Ida Gerhardtpad zijn indien nodig vaak
ook nog een paar plekjes vrij.
Het best is natuurlijk lopend of op de fiets naar
school te komen!

Schoolreisje en kamp groep 8
Helaas kan het schoolreisje ook dit jaar niet
doorgaan. We gaan kijken of er aan het eind van het
schooljaar iets feestelijks en toch coronaproof
georganiseerd kan worden voor de hele school.
Ook het kamp van groep 8 kan helaas geen
doorgang vinden. Wel zal, net als vorig jaar, een
alternatief georganiseerd worden: de N8 van groep 8,
waarbij de kinderen een leuke, sportieve dag hebben
en vervolgens op school eten en slapen. Over het
programma en de kosten krijgen de ouders van
groep 8 te zijner tijd nog een apart bericht via de
leerkracht.

Verkeersexamens groepen 7 en 8
Wat waarschijnlijk wel door kan gaan dit jaar is het
verkeersexamen.
In april staat het theoretisch verkeersexamen op de
planning. In overleg met de andere scholen in
Gorinchem-Oost zijn we bezig om het praktisch
verkeersexamen te plannen. Dat vraagt wel wat
aanpassingen, maar het lijkt organiseerbaar.
Via de leerkrachten krijgen de betreffende groepen
meer informatie – en verzoek om hulp – zodra
beschikbaar.
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Studiemiddag team
Alle kinderen zijn om 12.30 uur uit
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Koningsspelen
Start meivakantie; alle kinderen
zijn om 12.30 uur uit
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Koningsdag
Jaarplanning 2020-2021
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

