
 
 
 
 
 
 
 

 Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 
Meester John citeerde in de vorige nieuwsbrief een Bijbeltekst, nl. 
  
“Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de 
liefde.”  
(1 Korintiërs 13:13) 
 
Deze tekst heeft ook de afgelopen maand de rode draad gevormd van ons werk in 
de school. De liefde voor het onderwijsgeven aan uw kinderen, vanuit de liefde die 
God aan ons allen wilt geven, is en blijft de basis van ons werk. 
 
Maar naast liefde hadden we de afgelopen maand extra veel geloof en hoop nodig. 
Want naast de vacature voor schooldirecteur ontstonden er nl. ook vacatures voor 
leerkrachten en onderwijsassistenten. Een buitenstaander zou daardoor bijna 
kunnen denken dat ‘het rommelt en er wat aan de hand is’ op de Regenboog.  
 
Niets is minder waar. Ik heb de afgelopen maand vanuit mijn interim-rol het team 
van de Regenboog nog beter leren kennen als een hardwerkende groep 
professionals met passie voor kinderen. Het is geweldig als je ziet hoe de kinderen 
genieten van het nieuwe schoolgebouw en misschien nog wel meer van het riante 
buitenterrein. Op zo’n school, met zo’n team en met zulke leuke kinderen (en 
ouders), daar zou je toch héél graag willen werken? 
 
We hebben een intensieve wervingscampagne zojuist afgerond en we kunnen u 
alvast laten weten dat waar we op hoopten ook is gebeurd: voor bijna alle vacatures 
is een goede kandidaat gevonden. Op dit moment zijn nog niet alle aangenomen 
kandidaten zover dat het al wereldkundig gemaakt kan worden, dus wat dat betreft 
moet u nog even geduld hebben. Zo snel als het kan zullen we de nieuwe 
personeelsleden en de formatie met de groepen aan u bekendmaken middels een 
extra nieuwsbrief. 
 
En zo gaan we de laatste schoolweken tegemoet. Weken waarin we afscheid nemen 
van de leerlingen van groep 8 en van vertrekkende collega’s, maar ook weken 
waarin we alvast vooruit willen kijken naar het nieuwe schooljaar, want ook in 
schooljaar 2022-2023 zullen de kernwaarden van de school zoals ze hier 
rechtsonder worden vermeld centraal staan in ons handelen. 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Maarten van der Kooij 
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 Vakantierooster 2022-2023 

 van t/m 
Herfstvakantie 24-okt 28-okt 
Dankdag  16-nov  
Kerstvakantie  23-dec 6-jan 
Voorjaarsvakantie  20-feb 24-feb 
Biddag  22-feb  
Goede vrijdag/2e paasdag 7-apr 10-apr 
Meivakantie incl. Koningsdag en 4+5 mei 24-apr 5-mei 
Hemelvaartsdag + vrije vrijdag 18-mei 19-mei 
Pinksteren  29-mei  
Zomervakantie  17-jul 25-aug 
 
Data van de studiedagen volgen op een later moment. 
   

 

 Aanmelden hulp buitenspelen tijdens de lunchpauze  
 
Voor het komende schooljaar zijn we nog DRINGEND op zoek naar ouders die willen ondersteunen bij het 
buitenspelen tussen 12.30uur en 13.00uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Er staat een kleine 
vergoeding tegenover. 
 
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.) 
 

 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)  
 

28-06  Schoolreis groep 1-7  

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) 
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