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Bezoek onderwijsinspectie
Beste ouder(s), verzorger(s),
Eens in de 4 jaar doet de onderwijsinspectie uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur en zijn scholen.
Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet beter? In het toezicht vormen de verantwoordelijkheid van
besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt.
•
•

Dinsdag 17 maart is er een gesprek met het bestuur en de directeuren van de VPCO Tholen.
Dinsdag 24 maart zal de onderwijsinspectie onze school bezoeken.

We zijn trots op onze school. We zijn blij met het positieve schoolklimaat. We hebben als team goed
zicht op onze kwaliteitszorg en de opbrengsten. Ook weten we waar we nog stappen kunnen zetten
en wat onze doelen zijn. We zien het bezoek dan ook met vertrouwen tegemoet!
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans
Directeur CNS De Regenboog Tholen

Personeel
Juf Karin en juf Adrie zijn inmiddels al een tijdje ziek. Het lukt hen beiden helaas nog niet om weer
volledig te gaan werken. We wensen de juffen sterkte en zegen toe in het herstel.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Pieter Geluk
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Diana Kalle
Dhr. Hans van de Griend

Nieuwsbrief CNS De Regenboog

Missie en visie CNS De Regenboog Tholen
Onze Missie
In onze missie geven wij antwoord op de vraag: Waar staan wij voor?

Wij zijn een open protestants-christelijke school. Geïnspireerd door de Bijbel als onze bron en
Jezus als ons voorbeeld zien wij ieder kind als een uniek schepsel van God.
Wij willen recht doen aan de veelkleurigheid van ieder kind.
Bij ons zijn kinderen welkom, horen ze erbij en voelen ze zich veilig. Wij zijn hier met elkaar
verantwoordelijk voor.
Onze Visie
In onze visie geven wij antwoord op de vraag: Waar gaan wij voor?
In het formuleren van onze visie zijn wij uitgegaan van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en
autonomie.

Op De Regenboog gaan wij uit van verschillen tussen kinderen. Iedereen is anders!
Kinderen hebben verschillende talenten. In ons onderwijs geven wij kinderen ruimte om hun
talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten.
Op De Regenboog gaan wij uit van nieuwsgierige kinderen. Kinderen willen leren. In ons
onderwijs geven wij kinderen ruimte om vragen te stellen. Ons onderwijs is zo ingericht dat
de nieuwsgierigheid van kinderen geprikkeld wordt.
Op De Regenboog ondersteunen en begeleiden wij kinderen in het groeien naar
zelfstandigheid. In ons onderwijs zijn wij gericht op het ontwikkelen van een actieve en
onderzoekende houding bij kinderen. Wij stimuleren kinderen om van én met elkaar en hun
omgeving te leren.
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Wereldoriëntatie (kiezen van een nieuwe methode)
Het doel van schooljaar 2019-2020 is dat aan het einde van dit schooljaar een nieuwe werkwijze voor
wereldoriëntatie ontwikkeld is, die gedragen wordt door het team, en die voldoet aan de eisen van de
wet en de huidige tijd.
Na veel verschillende methodes bekeken te hebben proberen we er dit schooljaar twee uit.
•
•

In januari/februari werken we met Faqta. Dit doen we in de groepen.
In maart werken we met Blink dit doen we door een schoolbreed project te draaien.

Faqta heeft een methode ontwikkeld gebaseerd op ontdekkend en onderzoekend leren waarin een
persoonlijke leeromgeving voor kinderen met video een grote rol speelt,
ondersteund door zogenaamde ‘doe-boekjes’.”

“Missie: kinderen uitdagen om zichzelf en hun talenten te ontwikkelen en de wereld te ontdekken.
Onze lesmethodes zijn erop gericht om leerlingen te prikkelen, nieuwsgierig te
maken en vooral veel zelf te laten ervaren en ontdekken.”
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Start derde kleutergroep
Inmiddels draait de derde kleutergroep en heeft juf Joëlle haar draai op school al aardig gevonden.
Mocht u kinderen hebben die dit schooljaar vier jaar worden.
Wilt u deze kinderen dan aanmelden?

Roken bij het hek
De MR heeft eind 2018 de directie geadviseerd om de mogelijkheden te onderzoeken om het
schoolplein rookvrij te maken; daarbij is tevens de suggestie gedaan om aansluiting te zoeken bij het
landelijke initiatief "Een rookvrije generatie".
Per 1 augustus 2020 is het bij wet verboden om op het schoolplein te roken. Inmiddels hangen er nu
al een tijdje ontmoedigingsborden bij alle scholen. Ook het nieuwe terrein rondom de Brede School
zal volledig rookvrij worden.
De MR en de directie hopen dat u als ouders/verzorgers het uitgangspunt voor een rookvrije
schoolomgeving ondersteunt en respecteert.
Namens de directie en de Medezeggenschapsraad (MR)
John Oerlemans
Joost Wijnekus
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Vakantierooster en studiedagen schooljaar 2019-2020
Vakantierooster 2019-2020
Voorjaarsvakantie (incl. biddag)
Goede Vrijdag/2e paasdag
meivakantie incl Koningsdag en 4+5 mei
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

2402-2802
1004-1304
2004-0505
2105-2205
0106
1307-2108

Studiedagen 2019-2020
Woensdag 20 mei
Vrijdag 29 mei

alle kinderen zijn deze dag vrij
alle kinderen zijn deze dag vrij

Belangrijke data schooljaar 2019-2020 (tot de zomervakantie)
Voor de volledig ingevulde agenda kunt u kijken in het ouderportaal van Parnassys.
Vrijdag 21-02
Woensdag 04-03
09-03 t/m 27-03
Dinsdag 10-03
Woensdag 25-03
Woensdag 01-04
Woensdag 08-04
Donderdag 09-04
Vrijdag 10-04
Maandag 13-04
Dinsdag 14-04
Woensdag 15-04
Donderdag 16-04
Vrijdag 17-04
Woensdag 06-05
Dinsdag 12-05

Meester- en juffendag (kinderen zijn 14.00uur uit)
sportbuurtwerk 13:30 uur
Projectweken
Luizencontrole
sportbuurtwerk 13:30 uur
Leerlingenraad 4
Schoolvoetbaltoernooi
Paasviering en lunch (kinderen zijn 14:00uur uit)
Goede Vrijdag
tweede paasdag
Afname NSCCT groep 5
Afname IEP eindtoets
Afname IEP eindtoets
Koningsspelen/lunch (kinderen zijn 14:00uur uit)
Sportbuurtwerk 13:30 uur
Luizencontrole

Woensdag 20-05
25-05 t/m 12-06
Vrijdag 29-05
Woensdag 03-06
08-06 t/m 10-06
Woensdag 10-06
Vrijdag 26-06
Maandag 29-06
Dinsdag 07-07
Woensdag 08-07
Donderdag 09-07
Vrijdag 10-07

Studiedag (kinderen zijn vrij)
Afname CITO
Bovenschoolse studiedag (kinderen zijn vrij)
Sportbuurtwerk 13:30 uur
Schoolkamp groep 8
Leerlingenraad 5
Rapport 2 mee naar huis
Deze week rapportgesprekken
Proefdraaien in de nieuwe groep
Afscheidsavond/musical groep 8, 19.30 uur
Regenboogdag, afscheid groep 8 (kinderen zijn 13.00 uur uit)
Start zomervakantie (kinderen zijn vrij)
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Stichting De Regenboogboom
Een GROOT succes, namens jullie allen!
Iedereen hartelijk bedankt voor het doneren van stof voor de stichting De Regenboogboom.
We hebben echt heel veel stof bij elkaar verzameld voor het maken van de droomdekens.
8 grote dozen vol, we zijn echt superblij en dankbaar voor dit resultaat.
Het gaat zeker goed besteed worden en de vrijwilligers gaan het er super druk mee krijgen om er
weer iets geweldigs van te maken.

Onze dank is groot!
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