
 
 
Middelburg, 16-11-2018 
 
Beste belangstellenden, 
 
Het schooljaar vliegt voorbij, de dagen worden donkerder, het wordt kouder en nog even, 
dan gaan we ons weer voorbereiden op het Kerstfeest. De geboorte van onze Redder, de 
Messias, het Koningskind. Wat een prachtig geschenk van onze God.  
 
Als anderen aan mij vragen waarom ik nu eigenlijk zo enthousiast ben over de 
Regenboogschool, dan antwoord ik: “Op veel andere scholen is het ‘eerst ikzelf en dan pas 
de ander’. Maar op de Regenboogschool is dat andersom en is het daar ‘eerst de ander en 
daarna pas ikzelf.’” Deze houding zie ik bij leerkrachten, bij ouders, bij leerlingen. In 
Johannes 13:21-35 staat Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb 
liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Waaraan kun je merken dat je op een 
christelijke school bent of dat er in de school een christen is? Een christen is iemand die 
beseft dat God, onze Heer, intens veel van hem houdt. Ook al weet je van jezelf hoe fout je 
soms kunt zijn, dat je verkeerde dingen zegt of doet. En toch houdt God van je. Ondanks al 
die fouten. Als je beseft dat Jezus van je houdt, dan kun je die liefde ook doorgeven. Jezus 
kiest voor jou en zo kun jij ook voor die ander kiezen. Dan geef je om de leerlingen, je 
collega, de juf of meester van je kind, de ouders in je school. Je geeft geduldig je aandacht 
aan hen zoals God geduldig zijn aandacht aan jou besteedt. Elke dag weer opnieuw, met 
hulp van de Heilige Geest. Dat is een gebod. Daarmee heb je elkaar lief. Daardoor kun je 
leven vanuit ‘eerst de ander en daarna pas ikzelf’. 
 
De eerste nieuwsbrief, speciaal voor belangstellenden, ligt voor u. De ouders worden 
wekelijks geïnformeerd via de weekbrief, waar ik als directeur ook wekelijks een stukje in 
schrijf. Daarnaast zijn we dit schooljaar gestart met Parro. Parro is een app op de telefoons 
van de ouders en de leerkrachten. Met deze app kunnen de leerkrachten heel snel en 
gemakkelijk informatie delen met de ouders. Dit kan praktische informatie zijn maar ook 
foto’s van wat er op dat moment gebeurt in de klas. Zo kunnen ouders meeleven met het 
schoolse gebeuren. 
 
Leerlingenaantal 
Op 1 oktober 2018, de teldatum voor leerlingen in het onderwijs, zaten er 180 leerlingen op 
onze school. Op 1 oktober 2018 waren dat er 169, dus dat is een mooie groei. Tussen 1 
oktober en de Kerstvakantie zijn er alweer 5 tussentijdse instromers onze school binnen 



gekomen, naast natuurlijk de nieuwe kleuters die starten in groep 1. Daarmee verwachten 
we dat ook dit schooljaar de school weer zal gaan groeien. En daar zijn we dankbaar voor. 
 
Nieuwe naam 
Wellicht heeft u er al over gehoord. GPO-WN heet vanaf 1 oktober 2018 LEV-WN. LEV staat 
voor Liefde en Vertrouwen. Onderwijs geven met de Bijbel als basis: het karakteriseert 
treffend waar we voor staan. Gods Woord als pijler en inspiratiebron. Dat is de doelstelling 
van alle LEV-WN scholen. Op onze scholen staat de Liefde centraal. Liefde met een 
hoofdletter. De liefde van God voor mensen is een liefde waarvan wij leven en die wij aan 
onze kinderen willen doorgeven. Het geloof zoals wij dat uit de Bijbel leren, schept eenheid. 
Over kerkmuren heen. Gods liefde geeft vertrouwen in het leven en geeft verbinding met 
elkaar. Onze inzet is erop gericht alle leerlingen mede te vormen tot jonge mensen die in 
geloof en met plezier in het leven staan. Onze kinderen mogen weten wie ze zijn, wat hun 
unieke plek is en wat ze in de maatschappij kunnen betekenen. Onze leerlingen leren als 
hoopvol christen te leven, ondanks alle beperkingen en tegenslagen in deze niet-maakbare 
wereld. Wij kennen Gods liefde en gaan daardoor met plezier en ontspannen naar school en 
naar ons werk. Dat maakt ons onderwijs opvallend anders. Vanuit deze grondhouding 
werken we samen aan nieuwe manieren om leerlingen toe te rusten voor hun toekomst in 
een dynamische samenleving. Binnenkort zal er een nieuw bord aan de gevel gehangen 
worden en zullen we middels een klein feestje met de kinderen aandacht besteden aan de 
nieuwe naam.  
 
Leerkrachten 
In de eerste maanden van dit schooljaar hebben we al behoorlijk te maken gehad met ziekte 
onder het personeel. En daarmee werd ook het probleem van het lerarentekort op onze 
school duidelijk zichtbaar. De overige collega’s hebben extra dagen gewerkt of soms zelfs 
twee groepen tegelijk lesgegeven. Vanaf deze week komt Trinette Ledelay ons team 
versterken. Een oude bekende van de school. We zij dankbaar dat we door haar komst meer 
ruimte krijgen om weer aan de rust in de groepen te werken.  
 
WIOS 
We vinden het belangrijk om met elkaar zorg te blijven dragen voor onze identiteit van de 
school. We vinden het fijn als ouders willen meedenken in de WIOS, de Werkgroep Identiteit 
Op School (voorheen identiteitscommissie). De WIOS zorgt ervoor dat het gesprek over 
identiteit blijvend wordt gevoerd en dat er een doorontwikkeling komt over de inhoud en de 
manier waarop er vorm gegeven wordt aan de identiteit op school. Praktisch denken we dan 
bijvoorbeeld aan:  
- invulling van de weekopeningen  
- lijst van de te leren liederen (psalmen/ andere liederen)  
- thema ‘identiteit’ op ouderavonden  
- start van een gebedsgroep op school  
- herkenbaarheid van de identiteit in de ‘aankleding’ van het gebouw 
We zijn dankbaar dat zich twee nieuwe ouders voor de WIOS hebben aangemeld! 
 
Dominees en oudsten 
Enige weken geleden heb ik alle dominees en oudsten die bij school betrokken zijn omdat 
kinderen uit deze kerken onze school bezoeken, uitgenodigd. Een flink aantal 



dominees/oudsten heeft hier gehoor aan gegeven en zo is er een mooi gesprek ontstaan. 
Met elkaar hebben we besproken hoe we samen kunnen werken aan de geloofsopvoeding 
van onze kinderen. Hier zijn ideeën uit ontstaan die vervolgens zijn voorgelegd aan de WIOS, 
de Werkgroep Identiteit Op School. Ook dit was een waardevol gesprek. Samen hebben we 
afspraken gemaakt voor de uitwerking van deze ideeën. Ik ben erg dankbaar dat we hier 
samen in kunnen optrekken in de overtuiging dat wij dezelfde God dienen en dat we door 
Jezus’ dood en opstanding uit genade mogen leven. Fijn om te merken dat er over 
kerkmuren heen samen nagedacht kan worden. 
 
Kijktafel 
De afgelopen maanden hebben twee moeders al drie keer een nieuwe kijktafel gemaakt in 
de hal van de school. Deze kijktafel bevat steeds weer een ander bijbels thema, gebaseerd 
op het lied van de maand, wat we door de hele school aanleren. Mooi om te zien hoe deze 
kijktafel de identiteit van de school zo mooi neerzet als welkom in de hal van de school. En 
prachtig om de kinderen te zien die dagelijks bij de kijktafel staan te kijken. 
 
Kamp 
Aan het begin van het schooljaar is groep 8 op kamp geweest. Vertrokken met vrolijke (en 
soms gespannen) koppies. Thuisgekomen met vermoeide maar voldane koppies. De 
kinderen hebben genoten van het fietsen, de vossenjacht, de Bonte Avond, het slapen, het 
samen zijn, de kampspellen. Een mooie gelegenheid om aan het begin van het schooljaar te 
werken aan groepsvorming.  
 
Kinderboekenweek 
Ook de kinderboekenweek hebben we alweer achter de rug. De landelijke 
kinderboekenweek had als thema ‘Vriendschap’ en de christelijke kinderboekenmaand heeft 
als thema ‘Door dik en dun’. Op de Regenboogschool werkten wij vanuit een combinatie van 
deze twee thema’s. Tijdens de opening hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 het lied: 
‘Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin’ gezongen. De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben het lied: ‘Een Vriend’ gezongen. In de klassen hebben we besproken dat God vele 
facetten heeft, naast ‘een Vriend’ (met hoofdletter!), is God ook Vader, is Hij machtig en is 
Hij een heilig God.  
 
Ouderavond 
Tot slot vertel ik u graag over de eerste ouderavond die we achter de rug hebben. Een druk 
bezochte avond waarop ik me als nieuwe directeur heb voorgesteld. Tijdens het algemene 
gedeelte hebben we het gehad over wat de Regenboogschool nu de Regenboogschool 
maakt. Middels de ‘Mentimeter’ hebben we de kernwoorden van de Regenboog in kaart 
gebracht en dit was het resultaat (hoe groter het woord, hoe vaker genoemd): 
 



 
 
 
Wat een prachtige samenvatting van wie wij zijn als school. Fijn dat u bij deze mooie school 
betrokken wilt zijn! Uw betrokkenheid en gebed wordt gewaardeerd.  
 
Eind februari kunt u opnieuw een nieuwsbrief van mij verwachten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Annemiek de Quelerij 
directeur 


