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 Middelburg, juli 2017 
 
 
Beste ouders, belangstellenden 
 
Dit wordt al weer de laatste info brief voor de zomervakantie. 
In iedere groep wordt de hand gelegd aan de laatste zaken. Spullen worden opgeruimd 
of meegegeven. Dinsdagavond is het officiële afscheid van groep 8  
Vrijdag 14 juli krijgen de kinderen hun rapport en begint de vakantie. 
 
Afscheid : niet alleen van de kinderen, maar ook van een aantal ouders.  
8 Kinderen zijn de jongste van een gezin. Dat betekent dus ook dat we afscheid nemen 
van hun ouders.  
 
Dan volgen de namen van deze ouders: 
 
 
Zij, maar evengoed de andere ouders, hebben de kinderen 8 jaren aan onze zorg 
toevertrouwd. 8 jaar mochten wij meehelpen aan de opvoeding van deze kinderen. 
Ouders kozen bewust voor deze school omdat ze (terecht) verwachtten dat de 
opvoeding in overeenstemming zou zijn met de opvoeding thuis. 8 jaar mochten wij 
(met tekortkomingen en gebreken) het Woord van de Here zaaien in de harten van 
deze kinderen. Wij mochten vertellen over de liefde van Jezus Christus. Die liefde 
konden we ook uitdragen naar de kinderen. 
We laten de wasdom en de uiteindelijke oogst in vertrouwen over aan onze hemelse 
Vader. 
Voor de zegen op ons werk zijn we van Hem afhankelijk. 
 
Na de vakantie hopen we elkaar weer in gezondheid te mogen ontmoeten om verder 
te gaan met ons werk. 
De kinderen van groep 8 zwermen dan uit naar het Voortgezet Onderwijs. Voor hen en 
hun ouders een grote , belangrijke stap! Ongetwijfeld zullen er nog veel vragen en 
onzekerheden zijn. Maar voor ons allen is het belangrijkste wat Paulus in Filippenzen  
3 : 14 schrijft: 
   “Ik richt me op wat voor me ligt. 
    Ik ga recht op mijn doel af: 
    De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept”. 
 
Dat is de boodschap die voor hen en ons allemaal geldt: 
Houd het (eind) doel in de gaten! 
Dáár moeten we in de eerste plaats op gericht zijn. 
We moeten volhouden om dat doel te bereiken. 
Dat gaat niet vanzelf – beslist niet! Was het maar zo gemakkelijk. 
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 We mogen weten dat we verbonden zijn met het ware Licht der wereld. 
Hij geeft ons Zijn woord. 
Hij geeft ons Zijn Geest! 
Door die Geest geleid, kunnen we Gods woord begrijpen en mogen we bidden om vol 
te houden op de weg naar het einddoel, onze eeuwige bestemming, de veilige 
Thuishaven. 
 
Zo sluiten we een schooljaar af.  
In het perspectief van onze eeuwige toekomst zijn we weer een stap verder gegaan. 
We zijn reisgenoten op weg naar de Gouden Stad! 
 
Ik wens u een goede reis toe en een mooie vakantieperiode! 
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Ontwikkelingen 
 
We hebben op onze vergaderingen een aantal besluiten genomen, die we u graag 
meedelen. 
 
In februari hebben we allemaal een training gehad van Michael van Casand. Hij trainde 
ons in ‘Rots en Water’ . Dat is een programma gericht op de sociale weerbaarheid van 
de kinderen en volwassenen. 
Een aantal jaren geleden gaf Michael deze training jaarlijks gedurende een aantal 
weken aan de kinderen van groep 6. Op een gegeven moment moesten we daar – 
jammer genoeg-  mee stoppen, omdat Michael niet meer beschikbaar was. (andere 
baan). Op dit moment was hij evenwel weer beschikbaar.  
Na afloop hebben we het volgende besloten: 
Michael zal dit komende jaar weer plm 10 lessen van de Rots en Water training 
verzorgen in groep 8 (ook een mooie voorbereiding op het VO! ). Ondertussen gaat 
meester Gerco een training ( van een aantal dagdelen) volgen om zelf ‘Rots en Water 
coördinator’ op onze school te worden. Het is de bedoeling dat hij ons dan weer ‘traint’ 
en (zo nodig) adviezen geeft t.a.v. de aanpak van de kinderen. Hij kan vervolgens de 
training aan groep 8 vormgeven.   
 
Op de eerste dag na de zomervakantie zijn we gewend om ’s middags de ‘opening’ 
met de kinderen te doen. Dit vindt altijd plaats in de hal. (de eerstvolgende keer is 
maandag 28 augustus). Daarna gaan we iets nieuws doen : n.l. een ‘nieuwjaarsborrel’. 
Voordat u allemaal ‘wilde’ ideeën hierbij krijgt :   we schenken alleen fris en een hapje. 
Misschien kan het wel buiten op het plein. (afhankelijk natuurlijk van het weer). U kunt 
met elkaar bijpraten en als u dat wilt  (vakantie) herinneringen ophalen / vertellen.  
 
Vorige week heb ik de ouders een brief gestuurd over onze Startgesprekken. We 
noemen ze ‘startgesprekken’ , omdat ze aan de start van het nieuwe schooljaar plaats 
vinden. In deze gesprekken willen we met iedere ouder (en hun kind) praten en 
afspraken maken over wat we van elkaar dit komende jaar mogen verwachten. Maar 
vooral ook : wat zijn de sterke kanten van uw kind? Waar is (extra) aandacht voor 
nodig? wat zijn onze (gezamenlijke ) verwachtingen?  
Vooraf geven we de ouders al een vragenpapier, waarop ze al het een en ander kunnen 
aangeven over hun kind. Dit krijgt u na de vakantie. 
Dit jaar doen we de startgesprekken in de groepen 4 t/m 8; Afhankelijk van de evaluatie 
kijken we of ook andere groepen (al of niet aangepast) er bij betrokken worden. 
De startgesprekken komen in plaats van de rapportbesprekingen in november. Dan zijn 
alleen de gesprekken voor de groepen 1 t/m 3. In groep 3 zijn dit de gesprekken naar 
aanleiding van het rapport 
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Actie 
 
Soms gaan de ontwikkelingen zo snel, dat je ze na een aantal weken al weer ‘vergeten’ 
bent. Nieuwe beelden / aandachtspunten komen via de media  weer binnen en eisen 
hun aandacht. 
Nog maar twee maanden geleden werd onze aandacht gevraagd door de hongersnood 
in Afrika. Beelden van broodmagere of stervende kinderen vulden via de t.v. onze 
huiskamers….. 
Ook kinderen laat dat vaak niet onberoerd. Zeker als ze andere kinderen in moeilijke 
omstandigheden zien.  
In de klas wordt er vaak over gepraat en voor gebeden. 
In groep 4/5a vroegen daarop spontaan een paar kinderen ; ‘juf, mogen we iets voor 
die kinderen gaan doen’?  Helemaal op eigen initiatief hebben ze een flessenactie op 
touw gezet. Lege flessen werden mee naar school genomen en later bij een 
supermarkt ingewisseld. Al met al heeft dit het mooie bedrag van € 184,60 
opgeleverd. Geweldig, toch?! 
 
 
 
 
Jaarplan 2017 – 2018 
 
Ons nieuwe jaarplan voor het komende schooljaar is klaar. Het is mijn bedoeling dit in 
de volgende infobrief mee te delen. Dan weet u waarom we bepaalde dingen doen en 
ziet u een bepaalde lijn in ons werken. 
 
 
 
 
Bezoek 
 
We kregen in de afgelopen maanden 2 keer bezoek. Allereerst de centrale directie van 
de GPOWN scholen. 
Daarna een uitvoerig inspectie bezoek. Dit laatste bezoek kwam op een wel heel 
ongelegen moment : ten tijde van het bezoek waren er drie leerkrachten ziek! 
Maar gelukkig, zowel de directie als de inspectie waren heel positief. 
Voor beide bezoeken waren niet alleen  plm 6 ouders uitgenodigd, maar ook 6 a 8  
kinderen. Mede door wat de bezoekers van ouders en kinderen terug kregen, waren de 
rapporten heel positief. 
Dank u! 
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Parkeren busjes 
 
In samenwerking met de m.r. is een plan geboren voor een beter / veiliger 
opstapplaats voor de busjes. 
 
Naast onze school staat de CSW / ‘Het Talent’. Recentelijk is deze school verbouwd. 
Nu zijn er aan de voorkant van het schoolgebouw parkeerplaatsen gekomen.  
De CSW heeft erin bewilligd dat deze strook alléén gebruikt mag worden voor onze 4 
busjes (voor en na schooltijd)  
Concreet betekent dat het volgende: 
Iedere chauffeur parkeert ’s morgens zijn / haar busje voor het CSW schoolgebouw. 
Vervolgens brengt de chauffeur de kinderen naar het hek van onze school. 
’s Middags gaat het als volgt: 
De chauffeurs staan bij het hek te wachten tot de kinderen bij hen zijn. 
De kinderen uit de groepen 1,2 en 3 worden door de leerkracht gebracht. 
De kinderen van de groepen 4 en hoger lopen zelf naar het hek. 
Onder begeleiding van de chauffeur gaan ze naar de busjes. 
 
Als de busjes worden ingezet voor excursies, parkeren ze niet op het terrein van de 
CSW. In dat geval is de opstapplaats het K&R terrein. 
 
Deze afspraak is gemaakt met alle chauffeurs. Het is dus echt de bedoeling dat de 
chauffeurs daar altijd gaan staan. (uitgezonderd excursies)   
 
 
 
Vakantierooster Regenboogschool  2017 - 2018 
 
herfstvakantie    16/10/’17  t/m  20/10/’17 
kerstvakantie    25/12/’17 t/m  05/01/’18 
voorjaarsvakantie   19/02/’18 t/m 23/02/’18 
G vr + 2e paasdag   30/03/’18 t/m 02/04/’18 
meivakantie    23/04/’18 t/m 04/05/’18 
hemelvaartsdag + vr. d.a.v.  10/05/18 t/m 11/05/’18 
Pinkstervakantie   18/05/’18 t/m 21/05/’18 
Zomervakantie   09/07/’18 t/m 17/08/’18  
studiedag    maandag                    26/02/’18 
Groep 3    29/11/’17 (dankdag)  en  
     14/03/’18 (biddag)  
hele school    vrijdag 08/06/’18 
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Groepsverdeling / - bezetting 
Via deze Infobrief geef ik de groepsverdeling / - bezetting nogmaals door. Er zijn altijd 
opa’s / oma’s en /of andere belangstellenden die dit ook graag willen weten: 
Ik neem de brief daarom (bijna in zijn geheel) over die in mei aan al de ouders gestuurd 
is: 
 
Brief is aan de ouders verstuurd 
 
Mede op grond van bovenstaande hebben we de volgende groepsverdeling gemaakt: 
 
  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag  
Gr.1 Mo D D D D   
 Mi D D  D   
Gr.2 Mo E L  L L  
 Mi E L  L E  
Gr.3 Mo A A A T T  
 Mi A A  T T  
Gr.4 Mo M M MH M MH  
 Mi M M  M MH  
Gr.5 Mo K K L L L  
 mi K K  L L  
Gr6/7a Mo G G Y Y G  
 Mi G Y  Y G  
Gr.7b/8 Mo GB GB GB GB GB  
 mi GB GB  AS GB  
 
verklaring letters: 
 
D = juf Ducie     K = meester Kees     
L = juf Leonie     L = juf Linda 
E = juf Els     G = juf Gezina 
A = juf Arja     Y = juf Yvonne 
T = juf Tanja     GB = meester Gerco 
M = juf Marjolein    AS = meester Arend 
MH=juf Maria 
 
 
tot zover deze Infobrief, 
 
vriendelijke groeten, 
Remmelt Bosscha 


