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Seizoenen 

Over de verschillende seizoenen staat niet veel 
in de Bijbel. Maar dat er verschillende seizoenen 
bestaan, wordt al in het verhaal over de 
schepping verteld (Genesis 1:14).  
Aan Noach vertelt God dat de verschillende 
seizoenen hun eigen functie hebben: de tijd om 
te zaaien, te oogsten enz. (Genesis 8:22).  
En in Spreuken 26:1 staat dat elk seizoen zijn 
eigen kenmerken heeft: sneeuw past niet bij de 
zomer en regen past niet bij het voorjaar, de tijd 
waarop in Israël de oogst binnengehaald wordt. 
Seizoenen waren in de tijd van de Bijbel nog 
belangrijker dan bij ons. De mensen waren voor 
een goede oogst afhankelijk van de regen in het 
voor- en najaar (Deuteronomium 11:13-15). De 
seizoenen bepaalden zelfs wanneer het een 
geschikt moment was om oorlog te voeren       
(2 Samuel 11:1). 
Deze afhankelijkheid van de seizoenen zien we 
ook terug in Jakobus 5:7. De schrijver vergelijkt 
zijn lezers met een boer die geduldig moet 
wachten op de oogst. Net als deze boer moeten 
de gelovigen geduldig blijven wachten tot het 
moment waarop God komt. 
 

 
 

Hetty Janson (directeur) 

 

Samen leren 

Regelmatig komen we als team bij elkaar. 

Tijdens deze training leren we steeds beter om 

te gaan met de rekenmethode Wereld in 

Getallen.  

 
 

We nemen tijd met elkaar om ervaringen uit te 

wisselen en ons onderwijs steeds beter aan te 

laten sluiten bij de ontwikkelingen van onze 

leerlingen. 

Je bent nooit te oud om te leren. 
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Decoteam 

Er wordt hard gewerkt op onze school; niet 

alleen door leerlingen en leerkrachten, maar 

zeker ook door ouders. Zomaar een foto van 

‘werk in uitvoering’. 

 

En een prachtig resultaat… 

 

Namens iedereen: hartelijke dank voor jullie 

inzet. Wij zijn er erg blij mee! 

 

Nieuw meubilair 

Woensdag 5 oktober zijn de nieuwe tafels en 
stoeltjes binnen gekomen. Terwijl wij op de 
inspiratiedag in Tiel waren, heeft meester 
Marcel er voor gezorgd dat alle tafels over de 
klassen verdeeld werden. Donderdagochtend 
mochten de kinderen meten welke stoel voor 
hen het beste is en deze meenemen naar de 
klas. We zijn er erg blij mee!  
 

 
 

Camera’s 

Net als bij andere openbare gebouwen in 
Gorinchem, is onze school voorzien van 
beveiligingscamera’s. Beelden worden voor een 
zeer beperkte tijd bewaard en alleen ingezien 
wanneer er sprake is van (een vermoeden van) 
criminele activiteiten of vandalisme. Bezoekers 
van het gebouw, zoals medewerkers, kinderen 
en ouders, worden niet geobserveerd door 
middel van deze beelden. Toegang tot de 
beelden is voorbehouden aan één vaste 
medewerker, die door middel van een 
getekende privacyverklaring gehouden is aan de 
privacywetgeving. 
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Opening Kinderboekenweek 

Donderdag 6 oktober hebben we op locatie 
Retranchement de kinderboekenweek met als 
thema Gi-Ga-Groen geopend. We hebben eerst 
met elkaar een quiz gedaan en daarna buiten op 
het plein gedanst en gezongen op het themalied 
Gi-Ga-Groen van kinderen voor kinderen. 
Kinderen voor Kinderen | Gi-ga-groen 
(Songtekst) 
 

 

 

Vanuit de gebedsgroep; Feest?! 

Het is weer herfst! Binnenkort vieren veel 
mensen weer Halloween. Een gezellig 
griezelfeest? Uw kinderen krijgen deze week 
een boekje mee over Halloween, goed om een 
keer te lezen!  

Wilt u reageren? Dat kan via:  

gebedsgroep.cbs regenboog@gmail.com. 

Of kom naar onze bijeenkomst op 2 november 
om 8.40 uur op AK.  

‘God van licht, leidt mij door het donker, ik 
vertrouw op U’ 

 

Hartelijke groet, 

Jenneke, Janneke en Ellen (Retranchement) 

Elseleen (Albertine Kehrer) 

 

 

Schoolplein AK 

Op donderdag 15 september hebben we een 

eerste brainstorm gehad over het vernieuwen 

van het schoolplein voor JC, De Regenboog AK 

en SKG. We hebben in eerste instantie 

gedroomd over wat we zouden willen. Daarbij 

hebben we al een aantal acties uitgezet, vooral 

gericht op de mogelijkheden van subsidies en 

de indeling van het schoolplein. 

 

Daarnaast willen we ook een oproep doen: Kunt 

u ons helpen met materialen voor het 

vernieuwde schoolplein, heel graag! 

Wij denken aan: boomstronken, natuurlijk 

materiaal (schors, zand, aarde), maar u heeft 

vast ook ideeën. Als u iets kunt betekenen, laat 

het weten. Als het op korte termijn beschikbaar 

is, moeten we even kijken naar mogelijkheden 

voor opslag. Dus als het op iets langere termijn 

kan, heeft dat onze voorkeur.  

 

Mocht u op een andere manier kunnen helpen, 

bijvoorbeeld door het leveren van arbeid, horen 

we dit ook heel graag! 

Alvast bedankt! 

 

Openingsweekend kerkgebouw Oosterlicht 

In het weekend van 4 t/m 6 november is er een 

mooi programma voor jong en oud in verband 

met de opening van het nieuwe kerkgebouw.  

De flyer is al gedeeld via Parro op 13 oktober. 

Er worden leuke activiteiten georganiseerd en 

iedereen is van harte uitgenodigd. 

 

https://youtu.be/0k5WzL14tok
https://youtu.be/0k5WzL14tok
https://youtu.be/0k5WzL14tok
https://youtu.be/0k5WzL14tok
mailto:gebedsgroep.cbsregenboog@gmail.com
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Uitnodiging 

Vanuit de Wijkgemeente Grote Kerk en de 

Christelijk Gereformeerde Kerk wordt er op 

dankdag, woensdag 2 november, weer een 

kinderdienst georganiseerd in de Johanneskerk. 

Het thema van dit jaar is 'Wie dank jij?'. We 

willen vanuit het verhaal over Elia nadenken 

over God die voor ons zorgt en dat we Hem 

daarvoor mogen danken, juist ook in onzekere 

tijden.  

We hopen met elkaar op een mooie kinderdienst 

waarin we veel kinderen (en hun ouders) in de 

kerk mogen ontmoeten. 

 

Hartelijke groet, 

Willemijn de Hoog  

 

 
 

 

Week van de Mediawijsheid 

In de Week van de Mediawijsheid organiseren 
we vanuit The Mall Gorinchem een webinar over 
“meiden, social media en hun zelfbeeld” voor 
opvoeders, professionals en andere 
geïnteresseerden die in contact staan met 
meiden in de leeftijd van 10 t/m 16 jaar. Vanuit 
ons werk zien we dat meiden veel online zijn, 
veel tijd besteden aan sociale media en ook 
worden beïnvloed door sociale media. Dit kan 
effect hebben op hun zelfbeeld, hoe zij zichzelf 
profileren naar hun omgeving en op hun eigen 
gedrag online. In dit webinar willen we toelichten 
wat er gebeurt op sociale media (wat zien de 
meiden nou?), wat de effecten kunnen zijn en 
tools aanreiken om meiden te ondersteunen in 
hun sociale media gebruik. 
  
Het webinar zal plaatsvinden op 
woensdagavond 9 november om 20:00u en 
zal ongeveer 45 minuten duren. U kunt het 
webinar volgen via ons YouTube kanaal 
www.youtube.com/mallgorinchem, waar wij die 
avond online gaan. Het is ook mogelijk om het 
webinar terug te kijken mocht u niet live kunnen 
meekijken.  
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact 
opnemen met  
 
Eline Wittekoek via 06 28 8534 21 of 
eline.wittekoek@yfc.nl. 
  
Samen kunnen groeien bij de peuteropvang 

van SKG!  

Peuters willen samen spelen, nieuwe dingen 
leren en veel ontdekken. Dat kan bij POV Jip en 
Janneke en POV Ienie Minie!  
Onze enthousiaste medewerkers maken van 
iedere dag weer een feestje, vol met leuke en 
leerzame activiteiten. We volgen de de 
ontwikkeling van het kind, zodat het kind een 
goede voorbereiding heeft op de basisschool. 
Ons uitgangspunt is daarbij: Samen Kunnen 
Groeien.  
Onze locaties hebben een nauwe 
samenwerking met CBS De Regenboog,  om te 
zorgen voor een goede doorgaande leerlijn 
vanuit de POV naar de basisschool. 

http://www.youtube.com/mallgorinchem
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POV Jip en Janneke is gevestigd in de locatie 
aan de Albertine Kehrerstraat. POV Ienie Minie 
is gevestigd in de locatie aan het 
Retranchement. 
Beide locaties zijn geopend van maandag tot en 
met donderdag. 
Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen twee dagdelen 
per week naar onze peuteropvang. Dit wordt 
eventueel uitgebreid in het kader van 
voorschoolse educatie.  
Nieuwsgierig? 
Kijk snel op de website van 
www.kinderopvanggorinchem.nl  of maak een 
afspraak om een bezoekje te brengen aan één 
van de locaties. 
  
Met vriendelijke groet,   
Peuteropvang Jip & Janneke  
Anne van Rossum          
Werkzaam op maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag.  
 
POV Jip en Janneke 
Albertine Keherstraat 7 
4207 MV Gorinchem 
www.kinderopvanggorinchem.nl  
0183-628851 
jipenjanneke@kinderopvanggorinchem.nl         
 
Appelmoes 

 

De kinderen uit groep 1/2/3 op het 
Retranchement hebben zelf appelmoes 
gemaakt in de klas. De kinderen hebben eerst 
de verschillende soorten appels bekeken, het 
viel de kinderen op dat er veel verschillen zijn 
tussen appels. De appels hadden allemaal een 
andere kleur, de appels hebben een andere 
smaak, de appels hadden verschillende maten 
en sommige waren heel dik. Daarna mochten de 
kinderen allemaal een appel schillen en snijden. 
Daarna op het vuur en natuurlijk proeven! 
  

 
 

 
 
 
Ouderles groepsvorming 

Vrijdag 14 oktober mochten de ouders van 

groep 7 een les bijwonen waarin groepsvorming 

centraal stond. Hierbij kregen we hulp van juf 

Alie Bootsma. Zij heeft de leerkrachten in de 

afgelopen weken ondersteund bij het 

groepsvormingsproces in deze groep. 

http://www.kinderopvanggorinchem.nl/
http://www.kinderopvanggorinchem.nl/
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Aan de hand van verschillende oefeningen 

stonden we stil bij thema’s als ‘kiezen voor 

jezelf’, focus houden en vertrouwen. 

De kinderen konden hun ouders laten zien wat 

we in de afgelopen weken met elkaar hebben 

geoefend en bereikt. 

De ouders mochten ook meedoen met de 

oefeningen. Daarbij kwamen sommige ouders er 

achter dat het soms nog knap lastig is om voor 

jezelf te kiezen als je vrienden iets anders doen 

of om de focus bij jezelf en je werk te houden 

als er om je heen veel afleiding is. 

Voor zowel de leerkrachten als de ouders als de 

kinderen was deze les erg waardevol. 

 

Vakantierooster 2022-2023 

 

 

Agenda tot de kerstvakantie 

02-11 Dankdag voor gewas en arbeid 

02-11 gebedsgroep op AK 

03-11 voortgangsgesprekken voor alle 
ouders 

07-11 voortgangsgesprekken voor alle 
ouders 

05-12 Sinterklaas; alle leerlingen zijn 
om 12.30 uur uit 

07-12 gebedsgroep op RT 

week 51 kerstvieringen (data worden nog 
vastgelegd) 

23-12 alle leerlingen zijn om 12.30 uur 
uit 

 

Jaarplanning 2022-2023 

Op onze website staat een overzicht van de 

belangrijke data voor dit schooljaar. 

www.regenboog-gorinchem.nl  

Volgende nieuwsbrieven 

vrijdag 23 december 2022 
vrijdag 24 februari 2023 
vrijdag 21 april 2023 
vrijdag 7 juli 2023 

 

http://www.regenboog-gorinchem.nl/

