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Beste ouders/verzorgers, 

Nu alles gestart is en het stof is neergedwarreld is het 
tijd om iets dieper in te gaan op wie ik ben. 
 
Als  negentienjarige begon ik met lesgeven in 
Amsterdam – Noord. Een  kleutergroep met meer dan 
30 kinderen, van 25 verschillende nationaliteiten, op een 
openbare school. Dit bleek een hele nieuwe, 
inspirerende en leuke wereld voor mij. Ik kwam namelijk 
fris van de Veluwe. Uit een dorp, met een christelijke 
achtergrond, waar een sateetje als super exotische eten 
werd beoordeeld. Hoewel het wennen was, is daar mijn 
passie voor onderwijs gaan groeien. Ik heb met eigen 
ogen gezien wat een verschil een school, samen met 
ouders, in de wijk kan maken. 
 
In de afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt als leerkracht in 
het regulier, speciaal en internationaal onderwijs. 
Daarna ben ik aan de slag gegaan als PO- locatieleider, 
onderwijsadviseur, onderwijsontwikkelaar en 
projectleider over de hele wereld voor een organisatie 
die moedertaal onderwijs aanbiedt aan Nederlandstalige 
kinderen in het buitenland.  
 
Al deze kennis en ervaring komen goed van pas in deze 
functie als directeur van de Regenboog. Voor mij was 
het tijd om de vleugels in te slaan en te wortelen in 
Nederland. Gelukkig ben ik terug op de plek waar ik het 
beste tot mijn recht kom, namelijk de basisschool! 
 
Ik vind het heel fijn om met iedereen kennis te maken, in 
gesprek met u te blijven en op de hoogte te blijven. 
Maak een afspraak, bel of loop gewoon binnen voor een 
kopje koffie! 
 
Jet van Eijsden 

directie.regenboog@degroeiling.nl 

 

Verjaardagen 

September  

  12de  Gino gr. 8 Guus/Annika 

   Ryan gr. 7 Joyce 

   Esma gr. 8 Guus/Annika 

 Jill gr. 3 Marie-Elise/Annika 

13de  Fabienne gr. 1/2 Marjolein  

  

Allemaal van harte gefeliciteerd 

 

 

 
Welkom op school  
Vorige week en deze week komen er 3 nieuwe 

leerlingen op school. Welkom op school Anne (gr. 

1/2 Ilona/Malissa), Simon (gr. 1/2 Marjolein) en 

Kevin (gr. 1/2 Sanne/Laura). We wensen jullie een 

mooie tijd op onze school.  

Agenda 

12 september School dicht i.v.m. staking  
20 september MR-vergadering 
24 & 25 september – Schoolfotograaf  
27 & 28 september – Studiedagen (kinderen vrij) 

 
 

 



 

Schoolfoto’s: 
Op maandag en dinsdag kunnen de kinderen op de 
schoolfoto. Er zullen klassenfoto’s, portretfoto’s en 
foto’s met schoolgaande broer(s)/zus(sen) 
genomen worden. De achtergrond die de fotograaf 
voor de foto’s zal gebruiken is grijs of wit (zodat u 
hiermee rekening kunt houden met de kleding van 
de kinderen). 
 
De indeling is als volgt: 
 
-maandag 24 september Catslaan, 
-dinsdag 25 september Zuidlaan. 
 
 
 

 

   
 

Vacature oudergeleding MR:  
Wilt u graag meepraten en meebeslissen over het 
beleid van de school, dan is de 
Medezeggenschapsraad iets voor u!  
 
Vorig schooljaar hebben er wat veranderingen 
plaatsgevonden in de samenstelling van de MR. 
Sigrid Brummelhuis is voorzitter geworden en er is 
een vacature ontstaan in de oudergeleding. I.v.m. 
een evenredige verdeling van de locaties, gaat onze 
voorkeur uit naar een ouder van de Catslaan. Bent u 
geïnteresseerd of heeft u vragen hierover? 
Aanmelden kan door een mail naar te sturen naar: 
mr.regenboog@degroeiling.nl. Onze eerst volgende 
vergadering in het nieuwe jaar is op woensdag 20 
september as.  
 
Hopelijk snel tot ziens! 
Vriendelijke groet, MR - de Regenboog 
 
 

 Gouden Regel  

 
We maken er samen wat moois van! 
 

  

 
 
Data om te onthouden: 
18 oktober – Informatieavond groep 8  
23 november – Eerste rapport  
26 & 27 november – Rapportgesprekken  
5 december – Sinterklaas  
20 december – Kerstdiner  
21 december - Kerstviering (schooldag tot 12:00u)  
21 januari t/m 8 februari - Citotoetsen 
23 januari – start Nationale Voorleesdagen 
15 februari – Schooladvies gr. 8 
18 t/m 21 februari – Adviesgesprekken gr. 8 
6 maart – Carnaval 
15 maart – Tweede rapport  
20 & 21 maart – Rapportgesprekken 
29 maart, 5 & 12 april – Creamiddag 
18 april – Paasviering 
13 t/m 17 mei – Voorlopig schooladvies gr. 7 
29 mei – Sportdag (schooldag tot 12:00u) 
20 juni – Bedankborrel voor ouders  
26 t/m 28 juni – Kamp gr. 8 
5 juli – Derde rapport 
10 juli – Doorschuifochtend 
15 juli – Afscheid gr. 8 locatie Zuidlaan 
16 juli – Afscheid gr. 8 locatie Catslaan 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


