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Bedankt! 
 
De laatste weken van het 
schooljaar zijn ingegaan. Voor 
mij zijn het ook de laatste 
weken bij de Regenboog. 
Toen ik bij de start van het 
schooljaar bij de Regenboog 
binnenstapte was nog niet 
bekend wanneer er een 
nieuwe directeur gevonden 
zou worden en hoe lang ik 
betrokken zou zijn bij de school. Uiteindelijk is het 
een heel schooljaar geworden. Het was een 
bijzonder jaar, waarin er veel gebeurd is.  
 
Als ik persoonlijk terugkijk op dit jaar ben ik vooral 
dankbaar dat ik even mee op mocht lopen. De 
Regenboog heeft een mooi team met vele talenten! 
Ik heb ervan genoten om met dit team samen 
stappen te verkennen in de ontwikkeling van het 
onderwijs en daar ook gewoon lekker mee aan de 
slag te gaan.  
 
Met het team van de Regenboog hebben we dit 
schooljaar de splitsing van de school vorm gegeven. 
Heel zichtbaar werd dat toen locatie Hoogdalem de 
nieuwe naam CBS Het Kleurenlint kreeg en de 
‘nieuwe’ Regenboog een nieuw logo met nieuwe 
website. Ook op www.scholenopdekaart.nl is de 
Regenboog nu goed vindbaar.  
Maar dit is maar buitenkant… onder de motorkap van 
de school is ook veel gebeurd. Met het nieuwe 
Regenboogteam hebben we nagedacht over ons 
onderwijs en zijn er een paar mooie besluiten 

genomen. Het rekenonderwijs gaan we vanaf de start 
van komend schooljaar een structurele impuls geven 
met een nieuwe methode waarbij de verwerking 
grotendeels digitaal gebeurt. En bij de vakken 
wereldoriëntatie gaan we werken met een 
geïntegreerde aanpak. De verschillende vakgebieden 
komen in thema’s aan bod. Bij beide keuzes hoort 
ook een jaar van intensieve scholing voor het team. 
Bij de start van het komende schooljaar willen we 
extra aandacht besteden aan positieve 
groepsvorming. Nog voor het nieuwe schooljaar start 
is er voor het team hierover een training. En in de 
loop van het schooljaar staat ook teamscholing 
Kanjertraining op de agenda. 
U begrijpt dat de studiedagen ook in het komende 
schooljaar goed benut worden! 
 
Deze keuzes kunnen we als team alleen maken als 
we er met elkaar op kunnen vertrouwen dat we het 
samen waar kunnen maken. Het afgelopen jaar 
hebben we ons ook als team ontwikkeld. Ik ben echt 
megatrots op de talenten die dit team als collectief in 
huis heeft.  
 
Ik heb in het bijzonder ook genoten van de contacten 
met de leerlingen. Een jaar is misschien niet zo lang, 
maar als ik bedenk hoe de kinderen in het afgelopen 
jaar weer gegroeid zijn… Er zijn er een paar bij die ik 
niet snel zal vergeten! 
Met een aantal mooie perspectieven voor de school 
draag ik de directietaken in vertrouwen over aan 
Hetty Janson. 
 
Bedankt voor dit bijzondere, maar mooie jaar! 
Rijk van Ommeren 
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Vanuit de gebedsgroep 

 
Heb je zin om je steentje bij te dragen  aan de school 
en zou je dit willen doen door middel van bidden? 
Dan ben je van harte welkom om 1 x in de maand 
mee te bidden. Nu komen we bij elkaar op woensdag 
morgen gedurende  1 uurtje. We drinken gezellig 
koffie, praten over school over zorgen of ziekte die er 
zijn onder kinderen of leerkrachten maar ook over 
dingen waar we dankbaar voor zijn. 
Daarna bidden we voor deze kinderen en 
leerkrachten en bidden voor goede sfeer op school, 
een veilige haven voor de kinderen en wijsheid voor 
leerkrachten. Er is altijd heel veel om voor te bidden 
en te danken! :)  
 
Wil je eens kijken of het iets voor je is? Stuur dan een 
mailtje ( heleneheule@gmail.com) en dan nemen we 
contact met je op, groeten Hélène 
  
 

 

Zomervakantie aanbod Gorinchem 
 
Vervelen is er deze zomervakantie niet bij!  
Want zoals elke zomer, organiseren we in Gorinchem 
het zomerprogramma in samenwerking met 
organisaties en verenigingen in Gorinchem. Het 
boekje met alle activiteiten komt eraan! 
 
Wil je nu vast weten wat er te doen is? Kijk dan op 
sportingorinchem.nl: 
https://www.sportingorinchem.nl/activiteiten?gemeent
e%5B0%5D=94&types%5B1%5D=214&sort=name 
Inschrijven voor activiteiten is mogelijk vanaf 12 juli 
18.00 uur 
 

 

Bibliotheek Boek ’n Trip 
beleef de mooiste verhalen met de gratis online 

Bibliotheek-app 

 
Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je 
de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon 

of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 
download je de leukste e-books en luisterboeken. 
Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog 

géén lid bent van de bieb. 

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31 
augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan 

mag je in de actieperiode 10 e-books en 10 
luisterboeken lezen. Er is keuze uit duizenden 

boeken.  
  

Klik hier voor meer info en om mee te doen! 
www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip 

 
 
 

 

Naschools aanbod 

Net als de afgelopen jaren is er ook in het komende 
schooljaar weer de gelegenheid deel te nemen aan 
naschools aanbod. Van twee aanbieders treft u een 
bijlage aan met informatie over het aanbod en de 
wijze van aanmelden. 

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van 2021 
op CBS de Regenboog ook de groepstypecursus van de 
Typetuin. 

 

 

 
 
 
 

 

 
Studiedagen in 2021-2022 - Jaarplanning 
 
Als bijlage bij deze nieuwbrief treft u de jaarkalender 
2021-2022 aan. De vakanties waren reeds met u 
gedeeld. In de jaarkalender zijn nu ook de 
studiedagen opgenomen. Zet u de data van de 
jaarkalender vast in uw agenda? 
 
 

 

Tot slot 

In de afgelopen week kregen we bericht dat CBS De 
Regenboog opnieuw gecertificeerd is voor het School 
op Safe verkeerslabel. En ook kregen we het 
gevelbordje binnen vanwege de erkenning als 
opleidingsschool. Mooie resultaten! 

Maar nu eerst: een feestelijke laatste schoolweek 
gewenst en daarna een goede vakantie!
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