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Van de directie 

Beste allemaal, 

Vorige week ben ik gestart als directeur van de 
Regenboog. Voor mij een leuke uitdaging op vele 
fronten. Van het buitenland terug naar Nederland, 
van internationaal onderwijs weer terug naar een 
Nederlandstalige dagschool, van een stadschool 
naar een dorpsschool en van onderwijsadviseur 
naar onderwijsdirecteur. 
 
Het ontvangst van het team had ik niet beter 
kunnen wensen. Het is een warm welkom geweest 
en ik voel mij meteen op mijn plek. Het team werkt 
prettig met elkaar samen en voelt zich 
verantwoordelijk voor elke klas en locatie. Boven 
alles zie ik een groot hart voor de kinderen en een 
passie voor lesgeven.  
 
Vele ouders heb ik al een hand gegeven bij het hek. 
Zoveel dat ik soms de fout maak om mijzelf twee 
keer voor te stellen. Heb ik u nog niet gesproken 
dan ziet u mij vaak in de ochtend of middag bij de 
deur staan. Voelt u zich vrij om naar mij toe te 
komen voor een praatje. 
 
Ik ga voor een fijne samenwerking met ouders, 
kwalitatief sterk onderwijs voor uw kind en een 
team dat goed uit de verf komt bij de Regenboog. 
Tips, aandachtspunten of onduidelijkheden over 
het reilen en zeilen op de Regenboog hoor ik graag.  
 
Hartelijke groeten, 
 
Jet van Eijsden 
 
 
U ons natuurlijk altijd bereiken via 
directie.regenboog@degroeiling.nl 

 

Verjaardagen 
 
Jarig geweest:  
Voor iedereen die jarig is geweest tijdens de 
zomervakantie, nog van harte gefeliciteerd! 
 

Augustus 

28 augustus    Brian  (gr. 7 Fedor/Evelien) 
31 augustus    Melat  (gr. 5/6 Desiree/Elly) 
 

September 
2 september  Quinten  (gr. 8 Guus/Annika) 

           Lorenzo (gr. 3/4 Iris) 
3 september  Anouska  (gr. 6 Paul/Mirjam) 

           Beau  (gr. 7 Fedor/Evelien) 
4 september  Joey  (gr. 7 Fedor/Evelien) 
             Khadijah  (gr. 5 Machteld/Sandra) 
7 september  Laura  (gr. 4 Andrea/Laura) 
  

Allemaal van harte gefeliciteerd! 

 

 

 
Welkom op school 
Vorige week en deze week komen er 3 nieuwe 
leerlingen op school. Welkom op school Fay (gr. 
1/2 Ilona/Malissa), Guusje (gr. 1/2 Sanne/Laura) 
en Fay (gr. 1/2 Marjolein), we kijken uit naar een 
fijne tijd met elkaar. 

 
Agenda 

10 september  Informatieavond 
12 september  School gesloten i.v.m. staking 
19 september MR-vergadering 
24 & 25 september – Schoolfotograaf  
27 & 28 september – Studiedagen (kinderen vrij) 

 
 



 

Informatieavond voor alle ouders 
Maandag 10 september om 19:00 uur is er een 
informatieavond voor de ouder(s)/verzorger(s). 
Deze wordt op beide locaties gehouden.  
U bent van harte welkom! 

 
Nieuwbouw 

    
 
De eerste palen zijn de grond in!  
Afgelopen dinsdag 21 augustus is er begonnen met 
de nieuwbouw van De Regenboog en KWA op het 
voormalige WSE-terrein. We krijgen een prachtig 
nieuw gebouw, de eerste heipalen zitten al in de 
grond. We zullen de nieuwbouw op de voet volgen 
en u berichten over de voortgang via RBN. 
Aan het begin van het schooljaar komt er een 
‘feestmoment’ met de kinderen erbij. Normaal 
gesproken zouden we dit met de eerste heipaal 
doen. Omdat dit in de zomervakantie gebeurde 
kiezen we, samen met de aannemer en de 
gemeente, een ander moment. Uiteraard 
informeren we u hierover. 
 
 

 
TSO op zoek naar enthousiaste leden 
Het TSO team zoekt ouder(s)/verzorger(s) die het 
overblijfteam op locatie Zuidlaan als reserve willen 
versterken. Opgeven kan bij juf Desiree, groep. 5/6 
via e-mail: Desiree.blankenspoor@degroeiling.nl 
    
 
 

      Gouden Regel  

                    We maken er samen wat moois van! 
 

 

 

 

Staking woensdag 12 september 
Op woensdag 12 september staken de medewerkers 
in het primair onderwijs in Zuid-Holland en Zeeland. 
De vakbonden hebben de medewerkers van scholen 
uit deze provincies opgeroepen om het werk neer te 
leggen. Het team van de  Regenboog heeft besloten 
aan deze oproep gehoor te geven en daarom blijft de 
school op deze dag dicht. Heeft u een probleem met 
de opvang van uw kind, dan kunt u contact opnemen 
met Jet van Eijsden. 
 

Te Laat? 
Het is belangrijk dat u uw kind(eren) op tijd op school 
zijn, zodat de leerkracht de dag goed kan beginnen. 
De schooltijden zijn van 8:30u – 14:30u, op 
woensdag van 8:30 tot 12:00. U kunt uw kind(eren) 
10 minuten voor aanvang de school inbrengen. Op 
De Regenboog hanteren we de landelijke 3-6-9 
regeling als leerlingen te laat komen/spijbelen. 
 
- 3x te laat/spijbelen: contact met ouders/verzorgers;  
- 6x te laat/spijbelen: gesprek op school met     
ouders/verzorgers;  
- 9x te laat/spijbelen: Helaas moeten wij dit dan 
melden bij leerplichtambtenaar.  
 
      

 
 
 

Handige data: 
Studiedagen – 27 en 28 september 2018 
Herfstvakantie - 20 tot 28 oktober 2018  
Studiedag – 19 november 2018  
Kerstvakantie – 22 december 2018 tot 6 januari 2019  
Studiedag – 22 februari 2019  
Voorjaarsvakantie – 23 februari tot 3 maart 2019 
Studiedag – 11 maart 2019  
Paas-/Meivakantie – 19 april tot 5 mei 2019 (Inclusief 
Paasweekeinde)  
Pinkstervakantie – 30 mei tot 10 juni 2019 (inclusief 
Hemelvaart en Pinksteren)  
Studiedag – 1 juli 2019  
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