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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

Vandaag krijgen alle leerlingen hun portfolio mee naar huis. Via de 

groepsleerkracht heeft u al informatie gekregen over de gesprekken. 

Voor sommige leergroepen zijn deze gesprekken facultatief en kunt u 

bij behoefte aan een gesprek contact opnemen met de leerkracht. Voor 

de groepen waar de leerlingen hun portfolio  gaan presenteren kunt u 

zich inschrijven voor een gesprek. 

Waarschijnlijk heeft u de laatste tijd de term NPO– gelden op het nieuws gehoord. Elke school 

krijgt vanuit de overheid (in ieder geval) het komende schooljaar extra geld om te investeren in het 

onderwijs. Wij willen deze gelden duurzaam inzetten op De Regenboog. In samenspraak met team, 

MR en CvB hebben we besloten om enerzijds deze gelden in te zetten in ondersteuning voor de 

leerlingen. Er zal volgend schooljaar één dag extra ondersteuning beschikbaar zijn op school. Daar-

naast gaan we het geld ook gebruiken voor scholing op het gebied van het versterken van het di-

dactisch handelen in combinatiegroepen.  

 

Francien Soeter 

 

Afscheid 

De stage van juf Celine eindigt dit schooljaar bij ons op school. Volgend schooljaar zal ze op een 

andere school binnen Aves haar stage gaan afronden. Ook van juf Ruth en juf Marloes nemen we 

afscheid aan het einde van het jaar. Het afgelopen half jaar hebben ze langdurig bij ons op school 

ingevallen. Wij willen ze hierbij alvast bedanken voor alle betrokkenheid en inzet bij ons op school.  

 

Formatie 

We zijn de afgelopen weken druk bezig geweest met de groepsverdeling en de formatie. Zoals u al 

eerder in de Nieuwsboog heeft kunnen lezen gaat juf Cindy Aves verlaten, hierdoor ontstaat er een 

vacature voor een Intern Begeleider op De Regenboog. De sollicitatieprocedure loopt nog, we kun-

nen u wel alvast vertellen dat we met een geschikte kandidaat al ver in het proces zitten voor de 

baan van IB-er en ondersteuner bij ons op school. 
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Groep Ma Di Wo Do Vrij 

1/2/3 Sanderina Sanderina Sanderina Inge Inge 

4/5/6 Joost Joost Joost Joost Joost 

7/8 José José José Lindsay Lindsay 

Gym   Rick     Rick 

IB  Vacature      

Directie Francien Francien   Francien   

Leerling - 

ondersteuner 

Vacature    Lindsay    



2 

Schoolreis en Kamp 

Wat zijn we blij dat zowel het kamp als het schoolreisje kan doorgaan. 

Voor beide activiteiten is er een leuk programma bedacht. Wij hebben er 

in ieder geval al erg veel zin in! Via de groepsleerkrachten heeft u inmid-

dels al alle informatie ontvangen.  

De factuur voor zowel het schoolreisje als het kamp zal zo spoedig moge-

lijk volgen. Via Parro zal ik deze facturen namens de AC versturen, in de factuur zit een betaallink 

waarmee gelijk betaald kan worden. De vorige keer hebben we dit uitgeprobeerd en is veel ouders 

goed bevallen. Natuurlijk kan het geld ook gewoon nog overgemaakt worden. 

 

Strippenkaart overblijf 

Vanwege de coronamaatregelen hebben we sinds januari geen overblijf meer op school gehad. 

Met de komst van het continurooster zal de overblijf helemaal stoppen bij ons op school. Wellicht 

heeft u thuis nog een strippenkaart waar lege strippen op staan. U kunt deze strippenkaarten inle-

veren bij juf Francien, zodat u uw geld terug kunt krijgen voor de strippen die nog over zijn. 

Het stoppen van de overblijf op De Regenboog betekent helaas ook dat we afscheid moeten ne-

men van de vaste overblijfkrachten bij ons op school. Heel wat jaren stonden de overblijfkrachten 

voor onze leerlingen klaar. Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. We zijn nu 

aan het afstemmen wanneer we met de school afscheid gaan nemen van onze vaste overblijfkrach-

ten en ze zo nog even in het zonnetje kunnen zetten. Zodra de datum bekend is communiceren we 

dat met u.  

 

Jarig 

Alex is morgen, zaterdag 19 juni jarig en Sam is donderdag 1 juli jarig.  

Alvast gefeliciteerd en wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.  

 

Agenda 

Maandag 21 juni t/m vrijdag 25 juni: portfoliogesprekken 

Woensdag 30 juni t/m vrijdag 2 juli: Kamp groep 7/8 

Donderdag 1 juli: Schoolreisje groep 1 t/m 6 

Vrijdag 2 juli: Nieuwsboog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


