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Agenda
maandag
woensdag

26 feb.- 2 mrt.
5 maart
7 maart

woensdag

14 maart

voorjaarsvakantie
weekopening juf Roos
hoofdluiscontrole, 8.30 u.
commissie Passend Onderwijs, juf Lok, 9.00 uur
directieoverleg SWS, 11.00 uur
teamvergadering, 13.00 uur
staking leerkrachten, school is gesloten

Godsdienst
Na de vakantie is het thema: Ik help je wel. De verhalen zijn uit Marcus 6:30-52 en Marcus
7:31-37.
Extra schoolschoonmaak
Er is met een klein groepje ouders ontzettend hard gewerkt de school een extra
schoonmaakbeurt te geven. Een hele klus, met een geweldig resultaat. Heel hartelijk
bedankt!!
Ook de buitenkant van de school is eigenlijk aan een schoonmaakbeurt toe. Eén keer per jaar
is met het vochtige weer van de laatste maanden te weinig. Het zou heel fijn als een aantal
ouders dit op zich wil nemen.
Kind-ouder-leerkracht gesprekken
Het waren goede gesprekken de afgelopen week. Het kan zijn dat u toch nog wat langer met
de leerkracht had willen spreken of dat er bepaalde zaken die u toch graag had willen

bespreken niet aan de orde zijn geweest. Neemt u dan gerust contact op met de
leerkrachten. Zij zijn altijd bereid een nadere afspraak te maken.
Hoofdluiscontrole
Woensdag 7 maart is er weer de reguliere hoofdluiscontrole.
Ouderbijdrage
Elk jaar wordt u gevraagd aan het begin van het jaar de ouderbijdrage (2017-2018) over te
maken. Door Annet werd ik er op gewezen dat ik daarvan nog geen melding heb gedaan in
de Regendruppel. Dus bij deze. Per leerling is de bijdrage € 17,50. Kinderen die na 1 januari
op school zijn gekomen, betalen € 8,75.
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL70 RABO 0346 5220 80
t.n.v. De Regenboog o.v.v. Ouderbijdrage 2016-2017 + naam leerling(en) en groep.
Alvast hartelijk dank!!
Estafettestaking in het basisonderwijs
Afgelopen week ontving u een brief van de bestuurder van de SCPO aangaande de
estafettestaking van leerkrachten in het basisonderwijs. U hebt kunnen lezen dat onze
bestuurder achter de actie staat. Als team hebben we geweldig veel waardering voor deze
steun. Wij hebben hem dat ook laten weten. De Regenboog sluit op woensdag 14 maart
haar deuren, net zo als bijna alle scholen van de SCPO (en Aves). De Klimboom, school voor
speciaal basisonderwijs, blijft geopend. Het team van de Regenboog heeft besloten mee te
doen aan de staking. Het lijkt er op dat het kabinet langzamerhand inziet dat het ons menens
is, Daarom is het goed dit warm te houden. Het extra bedrag dat de minister heeft
toegezegd is bij lange na niet genoeg om extra leerkrachten of onderwijsassistenten aan te
trekken. Voor onze school zal het maar gaan om een bedrag van ongeveer € 6000, - . We
staken niet in eerste instantie voor verhoging van ons eigen salaris, maar wel omdat er
vanwege dat salaris steeds minder jonge mensen kiezen voor het zo mooie vak van
leerkracht op de basisschool. Dat baart ons zorgen. Bovendien willen we dat de kwaliteit van
ons onderwijs hoog blijft en daar zal toch extra geld voor nodig zijn. We begrijpen dat een
dag vrij voor u problemen kan opleveren, maar we hopen dat u begrip heeft voor de
noodzaak van deze actie.
Jarigen
In de vakantie zijn Maren en Jasmijn jarig. Maren op vrijdag 9 maart en Jasmijn zondag 11
maart. We wensen ze beide een heel fijne dag. Gefeliciteerd en heel veel plezier en geluk in
je nieuwe levensjaar gewenst.
Tot slot
Iedereen een heel prettige vakantie gewenst!!
Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

