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KALENDER 
di 9 april                 Ochtend:  Buitenlands bezoek ivm Erasmus + project: leerlingen 
                               verzorgen een rondleiding in het Engels. 
vr 12 april                Koningsspelen groep 1 t/m 5 vanaf 8.30 u op De Regenboog 
                                groep 6/7/8 wordt om 8.30 u verwacht op De Sterappel 
di 16/wo 17 april     Eindtoets groep 8 
vr 19 april t/m         Goede vrijdag en Pasen alle kinderen zijn vrij 
ma 22 april 
di 23 april               optie voor MR vergadering 
ma 29 april t/m        VAKANTIE 
vr  3 mei 

 

Nieuwe leerlingen: Deze maand zijn er geen nieuwe leerlingen. 

Algemene informatie 
Groente en Fruitdag 
Na de meivakantie voeren we een echte groente en fruitdag  
in op school. Iedere woensdag vragen we aan u of u een  
stukje fruit mee kunt geven, zodat we met elkaar een  
gezonde fruitdag  binnen school hebben.  
 
Fotograaf 
Op vrijdag 14 juni komt fotograaf Koch de schoolfoto’s maken. In de bijlage meer informatie 
hierover. 
 
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 
Ons cluster van scholen in Buren Oost heeft voor elke school een medezeggenschapsraad 
en moet een afvaardiging sturen naar de GMR. We zoeken daarvoor een ouder die met Ton 
Koole (ouder van De Meent) en Marjan Jongejan ( leerkracht van De Regenboog) samen wil 
deelnemen. De vergaderingen zijn circa 6x per jaar. Meer informatie bij 
marjan.jongejan@basisburen.nl of bij Gerrie Amperse. 
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De Medezeggenschapsraad van de Regenboog 
Elke school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad (MR). De MR is 
gesprekspartner van de directie en schoolbestuur op belangrijke terreinen zoals de 
financiën, gebouwen, schooltijden, lesmethodes, de overblijfregeling, etc. De MR 
bestaat uit ouders en leerkrachten. De ouderleden worden gekozen door ouders van 
de school. 
De MR adviseert en controleert de schooldirectie. De raad heeft twee soorten 
rechten: het instemmingsrecht en het adviesrecht. Deze rechten zijn beschreven in 
het reglement en de statuten van de MR. De MR overlegt ongeveer elke zes weken. 
De agenda wordt voor een groot deel bepaald door de jaarcyclus van de school, 
maar er zijn uiteraard ook vaste agendapunten. Graag horen wij welke vragen er 
leven bij de ouders. Soms zal de MR eerst bij de ouders peilen hoe men denkt over 
een onderwerp, voordat zij de directie adviseren over dit onderwerp. MR 
vergaderingen zijn in principe openbaar. 
Omdat de MR alle ouders van deze school vertegenwoordigt, willen we u graag 
regelmatig informeren over de zaken, die op de agenda staan en over de 
onderwerpen die besproken zijn. Heeft u een vraag, die niet direct met docenten of 
directie kan worden opgelost, aarzel dan niet om één van de MR leden aan te 
spreken of een email te sturen. 
Op dit moment bestaat de MR uit: 
ouders: Jurgen Schlegel,Jeffrey Veldboer en Willem Peter Ridder 
personeel: Judith Rensen,Brenda Boere en Marissa de Jager 
Contact/informatie 
email: mr.deregenboog@basisburen.nl 

Koningsspelen  Nog een paar weken en dan is het weer Koningsdag. Op 
school doen we ook dit jaar mee met de Koningsspelen, die dit keer (i.v.m. de vroege 
meivakantie) worden gehouden op  vrijdag 12 april. Dit jaar doen we dit in samenwerking 
met de Sterappel en de Meent. Zij starten met het ontbijt op De Sterappel in Lienden. De 
leerlingen worden daar om 8.30 uur verwacht. 
De leerlingen van groep 1 t/m 5 hebben de Koningsspelen op De Regenboog in Ingen. De 
leerlingen van groep 1 en 2 mogen binnen worden gebracht. De leerlingen van de groepen 
3,4 en 5 wachten op het schoolplein bij hun eigen leerkracht. 
Het thema van de spelen is: water drinken! Daarom willen wij graag dat ieder kind zijn eigen 
waterfles of bidon meeneemt. 
Om van deze dag een succes te maken hebben wij hulp van veel ouders nodig om het één 
en ander door te kunnen laten gaan. We hopen dan ook dat u deze gezellige ochtend kunt 
helpen! Bent u beschikbaar en wilt u graag helpen, lever het aanmeldingsstrookje dan 
uiterlijk 5 april in.  
Voor vragen kunt u terecht bij juf Marissa.  
We hopen dat we er samen een leuke en vooral ook sportieve dag van kunnen maken! 
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Onderwijs  
PBS 
Al ruim 4 jaar zijn we bezig om op de Regenboog PBS te implementeren. 
Zoals jullie weten is ons doel om dit schooljaar een gecertificeerde 
PBS-school te worden. Ter voorbereiding hierop hebben we afgelopen 
vrijdag 29 maart een proef-audit laten doen door Pien Koppers van 
PBS-Nederland. Zij is de hele ochtend bij ons op school aanwezig geweest 
en heeft interviews gehouden met kinderen, leerkrachten en een ouder uit de 
ouderdenktank. Verder heeft Pien een aantal lessen bijgewoond, heeft een 
rondleiding gekregen door het PBS-kidsteam en is in gesprek gegaan met de 
directie, PBS-coach en data-analist. Daarnaast is gecontroleerd of al onze 
PBS-documentatie op orde is. Volgende week zullen we hiervan het officiële verslag 
ontvangen maar de eerste indruk was erg "positief".  Met wat kleine tips en aanscherpingen 
hebben we het advies gekregen om ons zeker te gaan aanmelden voor de officiële 
certificering.  
We zijn er klaar voor!  
 
Visie traject 
De eerste twee bijeenkomsten zijn al weer achter de rug. De hele “story” van de Regenboog 
is aan bod gekomen. Iedere medewerker heeft verteld wanneer zij op school is gekomen en 
welke ervaring(en) er indrukken hebben achtergelaten. Nu deze indrukken zijn gedeeld en 
bij iedereen een plekje hebben gekregen, gaan wij op de volgende bijeenkomst half april met 
volle kracht,  passie en energie met het hele team de toekomst tegemoet.  
 
Strategisch beleidsplan BasisBuren 
Het strategisch beleidsplan van de afgelopen 4 jaar zit er weer zo goed als op. Op dit 
moment wordt het plan voor de komende vier jaar geschreven. Wij willen graag met u 
samen nadenken over goed onderwijs in de gemeente Buren. Hiervoor houden wij op 6 en 8 
mei bijeenkomsten. Deze vinden plaats in Lienden en in Buren. 
Het doel van de avonden is het betrekken van ouders, bewoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties bij de gezamenlijke opdracht om goed, innovatief en 
thuisnabij onderwijs in onze regio te hebben en te houden. We willen input vanuit vele 
groeperingen ophalen ten aanzien van de vraag wat onze regio aan onderwijs nodig heeft in 
de komende jaren.  
We kijken op deze avond naar ontwikkelingen binnen het onderwijsveld, naar 
maatschappelijke en regionale ontwikkelen en naar de wens – of noodzaak – om instanties 
en groeperingen te verbinden om voor alle kinderen binnen Buren en omgeving een koffer 
vol met kansen te bieden. 
De officiële uitnodiging volgt nog, maar noteert u de datum vast in de agenda! 
Mocht u willen komen,  wilt u dit dan laten weten door een mail te sturen naar: 
Krista.van.vreeswijk@basisburen.nl 
 
Personeel 
Locatieleiders: Op dit moment zijn er 3 benoemingsadviescommissies bezig met de eerste 
ronde gesprekken voor de locatieleiders op de scholen in Ingen, Lienden en Ommeren. 
Wij hopen dat wij u ruim voor de zomervakantie kunnen vertellen wie de locatieleider wordt 
van de Regenboog. 
Met vriendelijke groet, Gerrie Amperse - 0610749187   
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Bijlage: Fotograaf Koch 

  

Beste ouder/verzorger, 

  

Foto Koch komt op vrijdag 14 juni 2019 de schoolfoto’s maken.  De complete afhandeling 

van de schoolfotografie verloopt via internet volgens de Privacy vanuit de school. 

  

Wij zijn met Foto Koch een samenwerking aan gegaan en gaan er vanuit dat alle kinderen op 

de foto mogen. Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij 

de leerkracht. Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen 

de kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf. 

  

Na ongeveer twee weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van de leerkracht.  Op de 

inlogkaart vindt u een uniek inlognummer en  wachtwoord. Met deze gegevens logt u thuis 

in op www.fotokoch.nl. Er staat een leuke actie voor u klaar: wanneer u binnen 10 dagen 

bestelt ontvangt u van Foto Koch de groepsfoto gratis! U hoeft niet persé meerdere foto’s te 

bestellen.  

U kunt eenvoudig betalen middels iDeal, factuur, acceptgiro of creditcard. Als u wilt kunt u 

zelf de inloggegevens doorsturen naar familieleden (bijvoorbeeld opa's/oma's of 

ex-partner), zodat zij zelf een bestelling kunnen plaatsen op de site. 

  

Foto Koch heeft het assortiment uitgebreid met nieuwe achtergronden, waar u een mooie 

keuze uit kunt maken. De fotografen weten hoe het werkt: zij klikken op het juiste moment, 

waardoor er spontane en afwisselende foto’s gemaakt worden. 

U kiest vervolgens zelf de foto’s met een achtergrond naar keuze! 

  

T I P van de schoolfotograaf: als uw kind kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter tot 

zijn recht. Vermijd daarbij fluorescerende kleding. 

  

  

  

  

 
 

4 
 



 

5 
 


