Beste ouders / verzorgers,
Bij deze sturen wij u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Veel leesplezier!
Afscheidswoordje juf Elize
Beste ouders van de Regenboog,
Zoals u wellicht gelezen heeft in de brief over de formatie, zal ik volgend schooljaar niet meer
werkzaam zijn op de Regenboog. Zeven jaar heb ik hier met plezier gewerkt, eerst maar één a twee
dagen in de week, later werd dit mijn vaste werkplek.
Nu ik een gezin heb met drie jonge kinderen, waarvan de tweeling na de zomer ook naar de
basisschool gaat, is bij mij de wens groter geworden om dichter bij huis te werken. Vanuit
Krabbendijke naar Dinteloord is elke werkdag toch best een flink stuk. Vandaar dat ik ben gaan zoeken
naar een nieuwe uitdaging dichter bij huis.
Volgend schooljaar werk ik in Yerseke op basisschool het Kompas en ik geef daar les aan een
middenbouw taalklas voor Oekraïense vluchtelingen. Heel wat anders dan een kleuterklas draaien,
maar ik heb er wel veel zin in om ook deze kinderen te begeleiden en te onderwijzen.
Ik wil u bedanken voor het vertrouwen in mij als leerkracht en de fijne samenwerking die ik met vele
ouders mocht hebben in de begeleiding van de kinderen en bij de verschillende activiteiten.
Groetjes, Elize Houtekamer
Wij wens juf Elize heel veel succes met haar nieuwe uitdaging. We gaan haar ontzettend missen!!
Voorstellen nieuwe collega’s
Mijn naam is Marjon van Deursen en ik ga samen met juf Sjeel
groep 7 en 8 lesgeven. Na heel wat jaartjes in het speciaal onderwijs
gewerkt te hebben, ga ik nu weer terugkeren op de basisschool.
Ik heb hier ontzettend veel zin in . Ik ben al even langs geweest
op de Regenboog en heb al een aantal leerlingen van groep 7 en 8
leren kennen. De eerste ontmoeting met de kinderen en het team
van de Regenboog voelde voor mij erg goed. Ik hoop de leerlingen
aankomend schooljaar een sfeer van gezelligheid, vertrouwen en
veiligheid mee te kunnen geven. We gaan er een positief en leuk
schooljaar van maken.
Fijne vakantie!

Hallo iedereen!
Vanaf volgend schooljaar ben ik op maandag de nieuwe leerkracht in groep
5/6 op de Regenboog en op woensdag, donderdag en vrijdag in groep 7/8
op de Parelmoer. Maar wie ben ik eigenlijk?
Ik ben Wouter Jonk, 23 jaar en woonachtig in Hoogerheide. Ik ben net klaar
met de lerarenopleiding in Vlissingen. Tijdens mijn opleiding heb ik al op
verschillende scholen binnen stichting SOM les mogen geven. Buiten school
vind ik het heerlijk om veel te sporten en af en toe een spelletje te spelen op
de pc.
Als kind heb ik altijd veel en fanatiek gevoetbald, helaas kan ik door een
blessure niet meer veel voetballen. Deze hobby heb ik daarom vanaf mijn
12de ingeruild voor waterpolo. Ik speel bij het heren 1 team van zwem- en
waterpolo vereniging De Zuidwesthoek. Ook vind ik het heerlijk om rondje
op de motor te rijden.
Ik heb er zin in! Tot volgend jaar.
Groetjes,
Wouter Jonk
Stoeltjesochtend
Op maandag 18 juli is het stoeltjesochtend. De kinderen gaan dan alvast kennismaken met de nieuwe
klas en eventueel de nieuwe leerkracht. De afgelopen weken zijn de kinderen van groep 2 al vaker in
groep 3 geweest om alvast te oefenen.
Zomerfeest
De informatie over het zomerfeest heeft u al ontvangen.
Nog even wat belangrijke zaken op een rijtje:
- De kinderen mogen verkleed komen in het thema piraten.
- De school start gewoon om 8.30 uur.
- Ze hoeven voor de kleine – en grote pauze geen eten en drinken mee te nemen.
- Om 13.45 uur wordt groep 8 uitgeveegd. Iedereen is hierbij welkom!
Afscheid groep 8
In groep 7/8 hebben we een eindfilm opgenomen met ‘Hollywood in de klas’. Deze film krijgen wij
binnenkort aangeleverd, zodat we deze op woensdagavond 20 juli met de ouders en de kinderen van
groep 7/8 kunnen kijken. Na de filmavond is aansluitend ook meteen het afscheid van groep 8. De
ouders van groep 7/8 hebben de informatie al meegekregen hoe deze avond er precies uitziet. We
proberen de film ook nog te laten zien aan de kinderen van groep 1 t/m 6 in de laatste schoolweek.

Schoonmaken
Op woensdag 20 juli gaan we de klassen opruimen en schoonmaken. Op deze dag krijgen de kinderen
ook alle werkjes en werkboekjes mee naar huis. Het zou fijn zijn als de kinderen een extra (grote) tas
bij hebben waar zij alles in mee naar huis kunnen nemen.
Schoolreis
Vrijdag 23 september gaan de leerlingen van de
groepen 1 tot en met 6 weer op schoolreis.
Dit jaar is de bestemming attractiepark Drievliet.
De schoolreis zal ongeveer 32 euro per kind gaan kosten.
De rekening en verdere informatie ontvangt u na de zomervakantie.
Gymlessen
Volgend schooljaar zijn de gymlessen op maandag en donderdag. De eerste maandag na de
zomervakantie is er nog geen gymles. De kinderen moeten tijdens de gymles een korte broek, T-shirt
en gymschoenen met witte zolen aan. Dit moeten ze dus iedere maandag en donderdag meenemen
naar school.
Studiedagen schooljaar 2022-2023
Op de volgende dagen zijn de kinderen de gehele dag vrij i.v.m. een studiedag van de leerkrachten:
- Vrijdag 9 september (Let op! Dit is meteen de eerste vrijdag van het nieuwe schooljaar)
- Donderdag 10 november
- Woensdag 8 februari
- Maandag 19 juni
- Vrijdag 14 juli (laatste vrijdag voor de zomervakantie)
Oproep nieuwe leden oudervereniging
Onze oudervereniging zoekt nieuwe leden. De oudervereniging houdt zich bezig met de organisatie van
allerlei activiteiten in en rond de school, zoals de kerstviering, Sinterklaas, carnaval, schoolreis, koningsdag ,
schoolfotograaf e.d. Hiervoor werken zij natuurlijk altijd samen met de teamleden van de school. Ongeveer
6 keer per jaar hebben zij een vergadering. Lijkt het u wat om aan te sluiten bij de oudervereniging dan kunt
u dit doorgeven aan een van de leerkrachten. Wij zorgen er dan voor dat er iemand van de oudervereniging
contact met u opneemt.

CJG
Volgend schooljaar zal het CJG (centrum jeugd en gezin) weer een keer in de maand aanwezig zijn op De
Regenboog voor inloopspreekuur. U kunt daar dan terecht voor grote en kleine vragen over opvoeden en
opgroeien. De jeugdverpleegkundige zit dan ergens in de school. Zij is dan aanwezig van 8.30 – 9.30 uur. Zij
is volgend schooljaar aanwezig op:
- 13 oktober 2022
- 10 november 2022
- 8 december 2022
- 12 januari 2023
- 9 februari 2023
- 9 maart 2023
- 13 april 2023
- 11 mei 2023
- 8 juni 2023

Belangrijke data:
Maandag 18 juli
Woensdag 20 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 5 september
Vrijdag 9 september

Stoeltjesochtend
Schoonmaken en opruimen
Afscheidsavond groep 8
Zomerfeest en uitvegen groep 8
Start zomervakantie
Start nieuwe schooljaar
Studiedag (kinderen hele dag vrij)

Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie!

