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Afgelopen weekend kwam ik in mijn tijdlijn 
onderstaand gedicht tegen van Inge Lievaart. Hoewel 
de taal van het gedicht wat ouder is sprak het me 
aan en geef ik het ook graag aan u door. Er spreekt 
een hoopvol perspectief uit!  
 

Geest, uit de hemel neergedaald 
 
Geest, uit de hemel neergedaald, 
Storm van gedrevenheid, 
Breekt niet de mens die ademhaalt, 
Gij die ook stilte zijt. 
 
Geest van de Vader en de Zoon, 
Vuur van hun heiligheid, 
Verzeng ons niet, maar brand ons schoon 
Van ongerechtigheid 
 
Adem van leven in het woord, 
Wek hen die niet verstaan: 
De stomme spreekt, de dove hoort, 
Gij doet het lied ontstaan. 
 
Inge Lievaart 

 
  
 
Rijk van Ommeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gebruik gymzalen   

 
Vanaf maandag 31 mei kunnen we voor de 
gymlessen ook weer terecht in de Oosterbliek. Ook 
de gymlessen kunnen dan weer volgens het ‘normale 
rooster’ gegeven worden. Even wennen misschien, 
maar de gymspullen mogen weer mee. 
 
 

Van de medezeggenschapsraad 
 
Nu CBS De Regenboog en CBS Het Kleurenlint twee 
scholen zijn geworden is ook de 
medezeggenschapsraad veranderd. Bijgevoegd treft 
u een brief aan van de nieuwe deelraad voor de 
Regenboog. 
 
 

 

Even voorstellen 
 
Mijn naam is Hetty Janson, 
55 jaar, getrouwd met Peter, 
moeder van 2 volwassen 
kinderen en baasje van 2 
heerlijke honden. 
 
Ik ben ruim 30 jaar 
werkzaam in het onderwijs; 
eerst als groepsleerkracht en 
sinds 6 jaar directeur van 
een basisschool in 
Dordrecht.  
Na zoveel jaren binnen dezelfde stichting ben ik erg 
nieuwsgierig geworden naar andere organisaties. En 
bij het zien van de vacature van CBS De Regenboog 
wist ik dat ik de stap wilde gaan maken.  
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar mag ik jullie 
directeur zijn. Dan breekt voor mij de tijd aan om 
kennis te maken met alle leerlingen, ouders en 
medewerkers. En ik heb er zin in!  
  
Tot gauw, 
Met vriendelijke groeten, 
Hetty Janson 
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Zelftesten in/voor onderwijspersoneel 
 
Wellicht heeft u het vanuit de media vernomen: 
vorige week zijn bij alle scholen dozen vol met 
zelftesten afgeleverd voor onderwijspersoneel. 
Vanuit de GGD komt daarbij wel een waarschuwing 
met een toelichting op het gebruik daarvan. Het 
betreft een initiatief van het ministerie van OCW 
waarbij de GGD verder niet betrokken is.  
De zelftest is uitsluitend preventief en niet geschikt 
om bij klachten te gebruiken. Het idee is dat een 
mogelijke uitbraak vroegtijdig ontdekt kan worden. 
De bestaande regels voor testen bij de GGD blijven 
onverminderd van kracht. 
 
We merken dat ook ouders en leerlingen steeds 
vaker een zelftest doen. Dat staat ieder natuurlijk vrij. 
Wel is het goed te weten dat zelftesten aanvullend 
zijn op bestaande regels en in principe preventief. 
Dat betekent: 
Bij klachten blijf je thuis (en is het advies te laten 
testen bij de GGD). 
Een zelftest mag niet gebruikt worden om 
quarantaine te verlaten. 
 
We zijn ons er van bewust dat het soms heel 
vervelend kan zijn wanneer we wijzen op de 
coronaregels. Door ons zo goed als dat gaat aan de 
coronaregels te houden hebben we bij de 
Regenboog wel de hoeveelheid besmettingen relatief 
beperkt weten te houden. Ook nu er steeds meer 
weer open gaat houden we dus nog vol! 
Hoe was het ook al weer? Alleen samen… 
 
 
 

Bijdrage tussenschoolse opvang 

Zoals bekend, wordt door de invoering van het 
continurooster een bijdrage van ouders voor de 
tussenschoolse opvang gevraagd. 

Deze bijdrage wordt gebruikt voor het mogelijk 
maken van pauzetijden voor leerkrachten en 
leerlingen door het inhuren van medewerkers van 
SKG. 

Volgende week ontvangt u bericht via WIS-collect 
met het betaalverzoek voor de periode februari t/m 
juli 2021. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakanties schooljaar 2021-2022  
 
Hieronder vindt u de vakanties voor het nieuwe 
schooljaar. Deze worden stichtingsbreed door 
LOGOS vastgesteld. Zodra de jaarplanning gereed 
is, zullen we u ook de studiemomenten doorgeven. 
 

● Herfstvakantie             18-10-2021 t/m 24-10-2021 

● Kerstvakantie              27-12-2021 t/m 09-01-2022 

● Voorjaarsvakantie       28-02-2022 t/m 06-03-2022 

● Goede Vrijdag/ Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

● Meivakantie                 25-04-2022 t/m 08-05-2022 

● Hemelvaartsweekend  26 en 27-05-2022 

● Tweede Pinksterdag    06-06-2022 

● Zomervakantie            11-07-2022 t/m 21-08-2022 

 

 
 

Parkeren bij halen en brengen 
 
Vriendelijk verzoek om bij het halen en brengen van 
de kinderen op locatie Albertine Kehrerstraat de auto 
te parkeren op een parkeerplek die daarvoor bedoeld 
is.  
Van onze overburen krijgen we de feedback dat het 
regelmatig gebeurt dat auto’s tegen de heg 
geparkeerd worden en dat er bij het openen en 
sluiten van deuren schade aan de heg ontstaat. 
 
We hebben goed contact met de buren van de 
school en dat willen we graag zo houden. Aan het 
eind van het Ida Gerhardtpad zijn indien nodig vaak 
ook nog een paar plekjes vrij. 
Het best is natuurlijk lopend of op de fiets naar 
school te komen! 
 
 
 

 

 
Verkeersexamens groepen 7 en 8 
 
Op 9 juni aanstaande vindt het praktisch 
verkeersexamen plaats. Er is nog veel ouderhulp 
nodig. Daarover ontvangt u via een apart parro-
bericht nog een brief en antwoordstrook. Mooi als we 
met elkaar voor de kinderen van de scholen in 
Gorinchem-Oost het praktisch examen kunnen 
(blijven) organiseren. Uw hulp is van harte welkom. 
  
 

 
 

Tot slot 

Met het team zijn we momenteel volop in gesprek 
over de indeling van groepen voor het komende 
schooljaar. We verwachten dat we hier over enkele 
weken (na de studiedag) duidelijkheid over kunnen 
geven. 
 
 



 
Jaarplanning en Agenda 

 

Juni  
 

9 Praktisch verkeersexamen groepen 7 & 8 
 

17 Studiedag team 
Alle kinderen zijn deze dag vrij 

 

  

  

  
 

 
Jaarplanning 2020-2021 

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

www.regenboog-gorinchem.nl 
 
 

 



 
 
 
Nieuwe deelraad Medezeggenschapsraad De Regenboog 
 
Nu de Regenboog en het Kleurenlint per 1 maart jl  twee scholen zijn geworden (onder 1 formele organisatie) 
is de MR ook veranderd. 
Er is nog 1 overkoepelende MR en er zijn 3 deelraden ingesteld: 1 voor het Kleurenlint, 1 voor Juniorcollege en 
1 voor De Regenboog (locaties Albertine Kehrer en Retranchement).   
 
In deze brief stellen wij de leden van de deelraad van de Regenboog aan jullie voor en frissen wij meteen even 
het geheugen op over de functie van de MR en waarvoor je MR-leden kunt benaderen. 
 
Namens de ouders: 
Mirjam van der Molen (RT) 
Danielle den Ottelander (AK), voorzitter 
Esther Versluis (AK) 
 
Namens de leerkrachten:  
Jowelle de Joode (RT)  
Mayanne de Graaff (AK)  
Elly de Munnik (AK), secretaris 
 
Waar is een MR ook alweer voor? 
In de wet is geregeld, dat elke school een Medezeggenschapsraad moet hebben en welke rechten en plichten 
zij hebben. In de MR praten leerkrachten en ouders mee over het beleid van de school (denk aan de 
verkeersveiligheid of aanpak pesten). Over sommige onderwerpen beslist de MR zelfs mee (zoals 
onderwijstijd, vakantierooster of ouderbijdrage). De onderwerpen die alleen betrekking hebben op de 
Regenboog zullen onder de verantwoordelijkheid van de deelraad vallen. 
 
Wij hebben inmiddels twee vergaderingen  gehad. Allereerst hebben we kennis gemaakt en taken verdeeld. 
Op de agenda staan momenteel de groepsformatie voor 21-22 en huisvesting. We hebben er zin in ons samen 
in te zetten voor onze mooie school. 
 
Wil je iets met ons delen of heb je vragen? Dat kan natuurlijk altijd en vinden we fijn! 
Je kunt ons bereiken op mr.regenboog@stichting-logos.nl 
Of schiet ons aan op of bij school. 
 
 


