Nieuwsbrief
2021 – 2022
Mei

Beste ouder(s), verzorger(s),
Door middel van een brief heb ik u in april op de hoogte gebracht van het feit dat ik met ingang
van 1 juni a.s. ga starten met een nieuwe baan bij een andere werkgever.
Na 15 jaar werken in het basisonderwijs is voor mij de tijd gekomen om een nieuwe weg in te
slaan. Ik ga werken in de gehandicaptenzorg en ga aan de slag als regiomanager bij Sjaloom
Zorg, ik ga daar werken met de cliënten, vrijwilligers en medewerkers van verschillende woonen dagbestedingslocaties.
Mijn werk op CNS De Regenboog heb ik met veel liefde en plezier gedaan. Ik wil iedereen
hartelijk danken voor de fijne samenwerking.
Ik wens u als ouders, verzorgers en ook grootouders wijsheid en liefde toe. In een wereld (ver
weg en dichtbij) waar een harde toon soms de overhand lijkt te hebben, hebben wij de
menselijke maat nodig. Ik mocht, op twee scholen, werken bij een werkgever waar die
menselijke maat zichtbaar is. Richting de kinderen, u als ouders en de teamleden heb ik vanuit
die gedachte en vanuit de relatie met elkaar mijn werk proberen vorm te geven en ga dat ook
bij mijn nieuwe werkgever doen.
Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
(1 Korintiërs 13:13)
Met vriendelijke groet,
John Oerlemans
Directeur CNS De Regenboog Tholen

Onze kernwaarden
CNS De Regenboog
Abraham Beeckmanlaan 16
4691 JZ Tholen
0166-603310
cnsderegenboog@vpcotholen.nl
www.cnsderegenboog.nl

Geloof, hoop en liefde
Veiligheid
Verwondering
Betrokkenheid
Zelfstandigheid
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van

Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Goede vrijdag/2e paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag en 4+5 mei
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

t/m
24-okt
16-nov
23-dec
20-feb
22-feb
7-apr
24-apr
18-mei
29-mei
17-jul

28-okt
6-jan
24-feb
10-apr
5-mei
19-mei
25-aug

Data van de studiedagen volgen op een later moment.
Juf Joëlle gaat trouwen!
We wensen Joëlle en Geoffrey van harte Gods zegen!

Personele ontwikkelingen
Juf Karin Griffioen heeft laten weten dat zij aan het einde van dit schooljaar stopt met werken.
Privéomstandigheden zijn leidend geweest om tot deze keuze te komen. Juf Karin heeft de afgelopen 20 jaar
met plezier gewerkt en kijkt, zoals zij zelf aangeeft, terug op een mooie tijd op De Regenboog.
Juf Cindy van der Walle heeft aangegeven dat zij een nieuwe uitdaging heeft gevonden in het voortgezet
onderwijs. Met ingang van volgend schooljaar gaat juf Cindy aan de slag als docent Nederlands op de CSG
Prins Maurits in Middelharnis. Ook juf Cindy kijkt, zoals zij zelf zegt, terug op hele mooie, leerzame en fijne
jaren.
Wij danken juf Karin en juf Cindy voor hun inzet op school en wensen hen Gods zegen toe in een nieuwe
periode die voor hen beiden aanbreekt.
Helaas is juf Jaline op dit moment ziek thuis. We wensen juf Jaline beterschap!

Aanmelden hulp buitenspelen tijdens de lunchpauze
Voor het komende schooljaar zijn we nog op zoek naar ouders die willen ondersteunen bij het buitenspelen
tussen 12.30uur en 13.00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wilt en kunt u meehelpen dan kunt u een e-mail sturen naar juf Femke. f.boogaard@vpcotholen.nl
Geeft u bij de aanmelding ook aan op welke dagen u kan komen helpen.
(We hebben een groot schoolplein waar veel kinderen buiten kunnen spelen en toezicht van belang is, het is
daarom niet wenselijk om jongere broertjes of zusjes die nog niet op school zitten mee te nemen.)
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Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Goede vrijdag/2e paasdag
Meivakantie incl. Koningsdag en 4+5 mei
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag
Pinksteren
Zomervakantie

van

t/m
23-okt
17-nov
24-dec
26-feb
23-feb
15-apr
25-apr
26-mei
6 juni
22-jul

31-okt
9-jan
6-mrt
18-apr
8-mei
27-mei
4-sep

Studiedagen 2021-2022
• Vrijdag 3 juni (leerlingen zijn vrij)
Medezeggenschapsraad
Mocht u vragen hebben aan de MR dan kunt u een e-mail sturen naar dhr. Joost Wijnekus (voorzitter).
De MR bestaat dit schooljaar uit de volgende personen:
Oudergeleding
Dhr. Joost Wijnekus (voorzitter) jwijnekus@hotmail.com
Dhr. Jan-Willem Gouw
Mevr. Corina Oudesluys
Personeelsgeleding
Mevr. Femke van Splunter
Mevr. Diana Kalle
Dhr. Hans van de Griend

Activiteiten (tot de zomervakantie)
03-06

Studiedag (kinderen zijn vrij)

28-06

Schoolreis groep 3-7

08-07

Rapport 2 mee naar huis

15-07

‘Proefdraaien’ nieuwe groepen

20-07

Afscheidsavond/musical groep 8

21-07

Regenboogdag (laatste schooldag voor de vakantie) (14.00uur uit)

