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Middelburg, februari 2018 
 
 
 
Beste ouders, belangstellenden 
 
 
Het leven van kinderen en volwassenen is vaak vol met tegenstrijdige ervaringen. 
Nu eens lijken onze levens vol hoogtepunten en mooie dingen, een ander moment 
ervaren we moeilijkheden of zien we tegen veel dingen erg op. 
Het lijkt soms of bepaalde periodes in ons leven moeilijker zijn dan andere. 
We ervaren ze als ‘zwaar’ om te dragen of er zelfs maar over te praten. 
Herkent u dat? 
Wij wel. Soms raken de moeilijke dingen die je van anderen hoort, je heel erg. Je moet 
er voortdurend aan denken.  
Ongetwijfeld zal dat  te maken hebben met de relatie die je met die ander hebt. Door 
beelden op de t.v. of via internet, komen ‘vreemdelingen’ ineens heel dicht bij. Ze 
komen als het ware ‘zomaar’ onze huiskamers binnen. 
 
Maar ook zonder dat wat de  moderne media ons dagelijks voorschotelen, kunnen we 
‘vol’ zijn van allerlei ingrijpende zaken. 
Zo maar een greep uit wat ons op school de afgelopen periode bezighield: 
Je hoort van huwelijken die in een echtscheiding eindigen. Je ziet de kinderen en de 
betreffende ouders – met hun verdriet, verwarring en teleurstelling, erachter. 
Je hoort van ernstige ziektes in de kring van kinderen en / of ouders. 
Je hoort van opa’s / oma’s die sterven en daardoor een lege plaats in de levens van 
hun (klein) kinderen brengen. 
Je hoort en ziet het verdriet van een ouder om een pas overleden vader of moeder. 
Je ziet dat kinderen het – ondanks onze hulp en inspanningen – niet naar hun zin 
hebben op school of in de groep….. 
En wat te denken van de teleurstellingen van ouders als het met  hun kind niet goed 
gaat op school? Wat doet dat met ouders als zij zien / voelen dat hun kind met tegenzin 
naar school gaat?  
 
Zomaar een greep. Ongetwijfeld zijn er nog veel meer te noemen…. 
Al die dingen doen pijn. 
Met al die ‘zware’ dingen worden Gods kinderen geconfronteerd. 
Ik schrijf met opzet : Gods Kinderen. 
Want dat betekent dat onze God ons verdriet en onze teleurstellingen kent. 
Hij neemt ons verdriet in Zijn hand en weegt het als zand van de aarde. 
Hij heeft daar een bedoeling mee, al kunnen wij dat misschien nooit ontdekken. 
Het overkomt ons niet ‘zomaar’.   
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Het is dezelfde God die ons ook psalm 121 geeft om te lezen en te zingen: 
   
  De Heer zal u steeds gadeslaan 
  Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
 
 
Ik eindig met een couplet uit een gedicht over die 121e psalm: 
 
  “Zou deze God 
  van mijn verdriet 
  niet weten, 
  zou Hij 
  óók dat 
  niet wegen 
  in Zijn hand? 
  Daarom ben ik getroost: 
  God wil 
  mijn leed genezen, 
  Hij, die 
  de stormen stilt 
  en bergen 
  smelten doet, 
  maakt in Zijn  
  wonderlijke trouw 
  voor mij 
  het kwade goed!” 
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Schoolbevolking 
Op dit moment zijn er 178 leerlingen op school.  
Nieuw zijn op school gekomen : Dan volgen de namen van de nieuwe leerlingen. 
Voor al deze kinderen en hun ouders geldt: fijn dat jullie er zijn. Van harte welkom en 
een goede Regenboogtijd toegewenst 
 
Audit bezoek 
Ongetwijfeld zult u zich afvragen wat dat nu weer is, een audit bezoek. 
Een aantal ouders weet inmiddels wat dit inhoudt. Zij hadden zich namelijk bereid 
verklaard om met de ‘onderzoekers’ te praten. 
Inderdaad : het is een  onderzoek naar de kwaliteit en identiteit van onze school. 
Tegelijk is het ook bedoeld om de werkers op onze school te ondersteunen, adviseren 
en eventueel een hart onder de riem te steken. 
Het was een ‘interne audit’. Dat betekent dat het mensen zijn van andere GPOWN 
scholen die bij ons op bezoek kwamen.   
Het bezoek vond plaats op vrijdag 15 december ’17. 
Aan het begin van de dag werden er gesprekken gevoerd met verschillende ouders. 
Daarna werd gesproken met een aantal kinderen uit de groepen 5 t/m 8. 
Ook de coördinatoren van o.m. taal / rekenen / mhb (= meer en hoogbegaafden beleid/ 
pbs (= positive behavior support) / ib (= interne begeleider)  kwamen aan ‘de beurt’.  
Tussendoor werd in de middagpauze nog gesproken met het voltallige team. 
Aan het einde van de middag kwam de terugkoppeling naar ons: 
De audit commissie was dik tevreden t.a.v. identiteit , kwaliteit , leerlingenzorg en 
cultuur op onze school. “zoveel moois hebben we bij jullie gezien, dat kun je nog veel 
meer ventileren naar ouders en belangstellenden”.  
U zult begrijpen dat we daar heel blij mee zijn. We gaan ons best doen om hun advies 
op te volgen. 
 
 
 
Excursie Watersnoodmuseum 
Bijna een ‘must’ om als Zeeuw een keer naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk 
te gaan. Dat spreek te meer omdat het dit jaar 65 jaar geleden is, dat de Ramp van ‘53 
heeft plaats gevonden.  
Dit jaar gaan de groepen 7 en 8 op D.V. vrijdag 13 april naar Ouwerkerk 
Ik heb gelijk kunnen vastleggen dat na de zomervakantie de huidige groep 5 en 6 (dan 
dus groep 6 en 7) naar Ouwerkerk mogen. 
Er is nog geen datum geprikt, maar het zal ‘ergens’ in het najaar van 2018 zijn. 
Leerzaam en interessant.  
“Opdat wij niet vergeten…..”  Het is de naam van een museum over de 2e 
wereldoorlog, maar het is zeker ook van toepassing op onze excursie naar Ouwerkerk.  
Niet vergeten en tegelijk héél dankbaar zijn voor de veiligheid die wij nu ervaren! 
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Samenwerking school – kerk 
Vorige week is er een eerste contact geweest tussen de predikant van de GKV in 
Middelburg en enkele personeelsleden.  
Doel was : ‘hoe kunnen we in de zondagse erediensten aandacht geven aan datgene 
wat op school gebeurt? Met welke frequentie zou dat kunnen? Hoe kunnen we de 
samenwerking tussen de kerkgenootschappen en de school versterken?” 
Nadrukkelijk schrijf ik er bij dat het niet de bedoeling is dat we ons tot één 
kerkgenootschap beperken. Hopelijk kunnen we het uitbreiden naar ook de andere 
kerkgenootschappen waaruit onze kinderen komen.  
Maar omdat het contact nu nog oriënterend was, zijn we ingegaan op de uitnodiging 
van de Middelburgse predikant.  
Er zijn nu al een paar afspraken  gemaakt tijdens dit overleg. Bijvoorbeeld : - direct na 
de zomervakantie worden kerken / voorgangers benaderd. – er staat een eerste 
themadienst (thema : Vriendschap)  gepland op zondag 7 oktober 2018. (kinderen 
worden met nadruk betrokken bij de invulling van de dienst). – vooraf werkt de school 
aan het thema en leert liederen aan , maakt tekeningen / werkjes etc.  Ongetwijfeld ziet 
/ merkt u er de komende periode iets van. Het zou prachtig zijn als het contact 
geïntensiveerd en uitgebreid wordt!  
 
 
Schoolprofiel 
Daaronder verstaan we : “het eigene van een school”.  
Dat heeft natuurlijk alles te maken met missie / visie van de school. Maar het 
schoolprofiel zegt in een paar zinnen, woorden waar de school voor staat. 
Als een willekeurige bezoeker, ouder, of onbekende aan je vraagt ‘wat de 
Regenboogschool dan bijzonder maakt t.o.v. andere scholen’, dan moet je in staat zijn 
om het Schoolprofiel te vertellen. In 1 of 2 zinnen duidelijk maken wat het eigene is 
van de school!  
In een volgende Infobrief wil ik daar het een en ander over schrijven. Nu al vast een 
eerste aankondiging. 
 
 
Project 
Een paar dagen geleden vond de afsluiting plaats van het project over Spanje. Groep 4 
had daar in de afgelopen weken veel over gewerkt. 
Op een speciale avond lieten de kinderen zien en horen wat ze allemaal over Spanje 
geleerd hadden. En dat was héél veel. Zelfs een vrij lange musical speelden ze met 
veel enthousiasme en inzet!!! Alle kinderen hadden een rol. Het was in één woord : 
Bewonderenswaardig! Vooral omdat kinderen van zo’n jonge leeftijd al zo veel weten  
en ons lieten zien. 
Dank voor alle inzet en  betrokkenheid. Daarnaast  grote complimenten, zowel voor 
leerlingen als leerkrachten  
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Ouderbetrokkenheid 3.0 
In de vorige Infobrief schreef ik al iets over de Regiegroep die toen voor het eerst 
bijeengekomen was. Inmiddels is er weer een vergadering geweest. We hebben op 
deze vergadering uitvoering gegeven aan het eerste criterium, n.l. het opstellen van 
een goede visie op ouderbetrokkenheid. 
In concept is de visie nu klaar. Het is de bedoeling dat op de eerstvolgende vergadering 
het concept vastgesteld wordt. Dan krijgt u het te zien en wordt het in onze schoolgids 
en op de site opgenomen. 
Volgende week hopen we weer bij elkaar te komen. Dan zal het gaan over “Wetten en 
Schoolregels die wel / niet nageleefd worden”. Dit is criterium 10 van de 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
Ook staan we dan stil bij criterium 9 : Startgesprekken aan het begin van het 
schooljaar. 
We houden u op de hoogte.  
 
 
Opvolging - 1 
De laatste tijd wordt steeds vaker de vraag gesteld: “wie komt er straks; wie volgt je 
op?” 
Daar weet ik ook nog geen enkel antwoord op! 
Maandag 12 februari heeft de Directeur Bestuurder, dhr. Tromp, op onze school ’s 
middags een gesprek gevoerd met de personeelsleden. (Uiteraard hoefde ik daar niet 
bij te zijn) 
’s Avonds werden in alle openheid gesprekken gevoerd met verschillende ouders. 
Centraal stond steeds de vraag : wat zijn jullie ideeën t.a.v. de voortgang op deze 
school. Hoe kan – naar jullie idee-  de opvolging het beste tot stand komen? 
Uiteraard hoort u meer van het verloop 
Mijn vrouw neemt na vele jaren inzet en betrokkenheid  voor de school ook afscheid 
aan het einde van dit schooljaar. Ook zij gaat met pensioen. De administratieve functie 
die zij vervult, zal ook t.z.t. opgevuld worden. Daarover is ook nog geen enkele 
zekerheid.   
 
 
Opvolging – 2 
Wim Stoorvogel,  onze klusjesman,  wilde (uiterlijk aan het einde van dit schooljaar) ook 
stoppen met zijn werkzaamheden voor onze school.  
(bijna)Iedere woensdagmiddag kwam dhr (Herman) Schot ook op onze school. Hij was 
de klusjesman van de BSO, de Maneblussertjes 
Daarom heb ik hem gevraagd of hij de werkzaamheden van Wim Stoorvogel kon / wou 
overnemen. Gelukkig heeft hij daarin bewilligd, zodat er geen vacature is ontstaan. 
Wim, heel hartelijk bedankt voor je vele klusmomenten voor onze school. We hebben 
altijd prima samengewerkt. Iedere keer als er iets kapot was of vervangen moest 
worden, was één belletje naar Wim voldoende om het gerepareerd te krijgen. 
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Tegelijk wensen we Herman Schot veel werkplezier op onze school. Sterkte, we hopen 
– net als bij Wim-  op een goede samenwerking. Maar – gezien de ervaringen van de 
afgelopen weken-  zijn we daar al zeker van!! 
 
 
Opvolging – 3 
Ook Leny Goudappel stopt met haar werk na dit schooljaar. 
Voor velen zal ze misschien onbekend zijn. Haar kinderen zitten al lang niet meer op 
onze school. 
Maar ze heeft in de afgelopen (vele, vele) jaren enorm veel voor de school betekend! 
Een stille kracht op de achtergrond die heel secuur de ledenadministratie en het 
Vervoersfonds behartigde. 
Niets ontging aan de aandacht van Leny. Ze wist precies welke kinderen met de busjes 
mee reden, welke ouders verhuisd waren, hoe familieverhoudingen lagen en in welke 
gezinnen een baby geboren was (of zou worden). Dat was extra bijzonder, omdat Leny 
– als ouder - al jaren niet meer bij de school betrokken was. 
Trouw beheerde ze de penningen van het Vervoersfonds. De jaarrekeningen en de 
begrotingen zagen er kloppend en weloverwogen uit. 
We zijn Leny veel dank verschuldigd!! Dank voor wat je voor ons allemaal gedaan hebt! 
Er worden pogingen in het werk gesteld om een goede vervanger / -ster voor Leny te 
vinden….. 
 

Hek 
Ongetwijfeld hebt u gemerkt  / gehoord dat we een nieuw hek hebben rondom de 
school. Er is o.m. een hek geplaatst met een grote, schuine toegangspoort. Dit staat ’s 
middags wagenwijd open, zodat de fietsen er snel doorheen kunnen.  
Ik wil de ouders die in de buurt van dat hek staan, vragen of ze goed opletten dat er 
geen kleuters / peuters ‘zomaar’ door dat hek de straat oplopen. Het is voor de 
allerkleinsten misschien wel verleidelijk om de K&R strook op te lopen, zonder te 
wachten op de betreffende ouder. 
De ouders die hun kinderen van de BSO ophalen (meestal aan het einde van de 
middag) kunnen voortaan via het speciale hek (aan de zijkant van de school) en het 
speciaal aangelegde paadje naar het achterplein. Via de deur van de kleuterafdeling 
kunnen ze dan het gebouw in / uit.  
Het is niet de bedoeling dat ze door de voordeur van de school naar binnen gaan. Die 
deur doen we  ’s middags (i.v.m. de veiligheid van mensen en spullen) op slot.    
  
 
Tot zover deze Infobrief 
 
Vriendelijke groeten, 
Remmelt Bosscha 


