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Hemelvaart en Pinksteren

In de komende periode wordt Hemelvaart en
Pinksteren gevierd.

Met Hemelvaart wordt herdacht dat Jezus is
opgestegen naar zijn vader in de hemel. Dit
gebeurde 40 dagen na zijn verrijzenis.

De hemelvaartsviering is onderdeel van de
paascyclus. Hemelvaart valt altijd op een
donderdag, de 40ste dag na Eerste Paasdag en
10 dagen voor Pinksteren.

Tijdens Pinksteren daalde de Heilige Geest neer
op de apostelen die in allerlei talen vertelden
over het leven en sterven van Jezus.

Tijdens Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar
de hemel, maar hij beloofde zijn leerlingen ze
niet in de steek te laten. Deze belofte geldt ook
voor ons allemaal. Je mag vertrouwen dat je niet
in de steek wordt gelaten. Hij zal er altijd voor
ons zijn.

Hetty Janson (directeur)

Wie staat er volgend jaar voor de groep?

Het is al eerder met iedereen gedeeld, maar hier
nog even het overzicht.

Er gaat op korte termijn een vacature uit voor de
nog in te vullen plaatsten. Kent u iemand
kennen met een pabo-diploma? Ik hoor het
graag.

Gevonden voorwerpen/kleding

Vol verbazing zien we de stapel gevonden
voorwerpen steeds groter worden. Om alle
ouders en leerlingen een kans te geven zullen
we de spullen vanaf maandag 18 mei uitstallen.
Alles wat vrijdag 20 mei nog achter blijft zullen
we sorteren; sommige dingen gaan dan de
prullenbak in en de spullen die nog goed zijn
zullen we naar de kringloopwinkel brengen.

Onderwijs aan Oekraïense kinderen

De oorlog in Oekraïne bestaat niet alleen meer
uit beelden op televisie of berichten in de media.
Er is een stroom van Oekraïense vluchtelingen
op gang gekomen. Miljoenen mensen zijn de
oorlog ontvlucht.
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De Nederlandse regering heeft aangegeven om
ruimhartig deze mensen op te vangen. De
opvang gebeurt in de verschillende
veiligheidsregio’s. Gemeenten hebben een
regierol om daarin initiatieven te nemen.
Gemeenten zijn met schoolbesturen,
samenwerkingsverbanden en specialisten in
gesprek om zo goed mogelijk opvang te bieden
met onderwijs.

De Oekraïense kinderen onder de vluchtelingen
hebben recht op onderwijs. En hieraan zullen
alle scholen van de gezamenlijke
schoolbesturen een aandeel in hebben. We
gaan dit met elkaar doen, maar wel op een
beredeneerde en verantwoorde manier.

In alle Gemeenten is het inmiddels duidelijk dat
deze kinderen zich moeten (laten) aanmelden
bij de Gemeente. Vaak gaat dat via een
coördinator. Leerlingen worden daar
ingeschreven. Vervolgens zullen deze kinderen
de eerste tijd op een centrale plek onderwijs
krijgen in zgn “nieuwkomersklassen” of iets
dergelijks.  Deze bestaan al in sommige
Gemeenten en waar nodig worden die
uitgebreid met meer locaties. Deze “taalklassen”
bieden leerlingen, voor zover mogelijk,   een
veilige, rustige omgeving waar plaats is  voor
opvang en nazorg en spel. Daarnaast zal ook
onderwijs  geboden worden. Het is onbekend
om hoeveel leerlingen en in welke
leeftijdsgroepen het gaat. Pas in een latere fase
wordt bekeken of deze leerlingen ook op
reguliere scholen geplaatst kunnen worden.

Er zijn dus nog veel vragen. Gemeenten,
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden
proberen gezamenlijk snel antwoorden te vinden
voor oplossingen.

Als ouders van onze school iets wil betekenen in
deze crisis, wil ik jullie vragen je aan te melden

bij de eigen gemeente. Alle hulp voor de opvang
in deze groepen is fijn. Ouders, ZZP-ers,
vrijwilligers (met of zonder
onderwijsbevoegdheid) zouden goed ingezet
kunnen worden.

Afscheid

In 2002 verliet ik CBS
De Regenboog om een
nieuw, succesvol
avontuur aan te gaan,
om vervolgens in 2009
weer terug te keren.
Nu, in 2022, verlaat ik
opnieuw De
Regenboog per 1
augustus.

De Regenboogschool
heb ik altijd een zeer warm hart toegedragen. In
al deze jaren heb ik verschillende rollen en
taken mogen vervullen: groepsleerkracht,
remedial teacher, intern coördinator opleidingen,
middenbouw coördinator, ontwikkel teamleider
Junior College unit 1, locatieleider en adjunct
directeur. Ook heb ik op alle locaties mogen
werken. Begonnen op locatie Top Naeff, toen 10
jaar Hoog Dalem, een korte tijd op
Retranchement en tot slot nu 2 jaar op Albertine
Kehrer.
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Ik heb ontzettend veel mogen betekenen voor
stichting Logos en daar ben ik oprecht dankbaar
voor. Bevlogenen en betrokken heb ik alles met
heel veel passie en plezier gedaan! Ik zal de
kinderen, ouders en collega’s gaan missen.

Nu ben ik toe aan een nieuwe organisatie. Ik zie
het als een gezonde stap om mezelf verder te
ontwikkelen, passend bij mijn ambities. Vol
energie zie ik ernaar uit om mijn talenten in te
gaan zetten voor VPCO De Stroming.

Hartelijk bedankt voor alles!

Gods Zegen,
Caroline Kruikemeijer-Schuller

Nieuwe collega’s

Na het vertrek van meester Ab, is er gelukkig
weer een nieuwe conciërge. Meester Marcel
Korevaar is 28 maart gestart en werkt alle
ochtenden en op beide locaties. Zijn inzet en
enthousiasme wordt door alle collega’s zeer
gewaardeerd.

Deze week is er ook een nieuw gezicht op
locatie AK. Juf Marjolein Koster is onze nieuwe
onderwijsassistente en zal vooral in de groepen
5, 6 en 7 ondersteuning bieden.

Begin juni start ook juf Nina Pin; zij zal komend
schooljaar de nieuwe intern begeleidster zijn
binnen onze school. Als voorbereiding daarop
zal zij regelmatig op donderdag op AK zijn om
de leerlingen en collega’s te leren kennen en om
mee te lopen met juf Cobi.

De nieuwe collega’s heten wij van harte welkom
in ons team.

Ontruimingsoefening AK

Deze week hebben we met de hele locatie op
AK een ontruimingsoefening gedaan. Deze keer
werden de kinderen vooraf geïnformeerd en
voorbereid. Wat is een ontruimingsoefening,
waarom oefenen we en hoe klinkt een slow
whoop?
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Om 10 uur was het zover en ging de slow
whoop af. Alle kinderen en collega’s waren snel,
doch rustig buiten op de afgesproken
verzamelplek.

Eenmaal terug op school hebben we de
ontruiming met elkaar besproken. We gaven
elkaar handige tips en tops. We kijken terug op
een goede oefening!

De collega’s van de BHV.

Vakantierooster 2022-2023

Agenda

ma 23 mei MR vergadering

do  26 mei Hemelvaartsdag
alle leerlingen zijn vrij

vr 27 mei alle leerlingen zijn vrij

ma 30 mei schoolreisje

ma 6 juni 2e Pinksterdag
alle leerlingen vrij

di 7 juni studiedag voor het hele team
alle leerlingen zijn vrij

Jaarplanning 2021-2022

Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.

www.regenboog-gorinchem.nl

Volgende nieuwsbrieven

vrijdag 17 juni 2022

4

http://www.regenboog-gorinchem.nl

