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Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Stef, Bella, Roos, Nicky, Finn en Kaya. Wij wensen jullie 

een fijne dag!  

Nieuwe leerlingen 

Maandag start Tony bij juf Jessica en juf 

Lilian in groep 2. Ondanks de vreemde 

start Wensen wij hem veel plezier op de 

Regenboog.  Een week later start Abe 

bij juf Eline in groep 1. Hopelijk kunnen 

we elkaar snel ontmoeten. 

Corona virus 
Op het moment dat ik dit schrijf is er nog geen duidelijkheid wanneer de scholen weer opengaan. 

Komende dinsdag zal de minister hier een besluit over nemen. Wij houden wel rekening met een 

verlening van de sluiting. Woensdag worden alle ouders door middel van een brief van Meer PRimair 

op de hoogte gesteld van het besluit en de gevolgen hiervan. 

Op de achtergrond zijn wij al wel voorzichtig aan het nadenken over het verder regelen van 

onderwijs op afstand. 

Wij merken dat het organiseren van onderwijs op afstand veel voeten in de aarde heeft. Dat is bij 

ons zo maar ook zeker bij jullie thuis. Wij willen een groot compliment maken aan alle ouders! Wij 

zien hoeveel werk jullie verzetten om jullie kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Wij missen 

jullie en hopen jullie weer snel in school te mogen ontmoeten. 

Komende periode staan er verschillende activiteiten gepland, denkt u aan een paasviering en een 

schoolreis. In afwachting van het bericht komende dinsdag weten wij meer over het wel of niet 

doorgaan van deze activiteiten. 

Wel hebben we besloten het schoolreisje alvast te verzetten naar komend schooljaar 2 oktober, dit 

ook in verband met het reserveren van busvervoer.  
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Lezen 

 

Via deze vrijdaginfo willen wij u attenderen hoe belangrijk is om ook in deze periode iedere dag te 

lezen met uw kind. Voor jongere kinderen voorlezen. Het op peil houden van lezen is essentieel voor 

alle andere vakken. Lezen moet vooral leuk zijn. Dus er kan gelezen worden in leesboeken naar 

keuze. Strips of moppenboeken mogen ook. Het gaat hierbij om leesplezier en leeskilometers.  

De bilbliotheek heeft www.onlinebibliotheek.nl  hier kun je ebooks lezen en luisterboeken 

downloaden. Ook heeft bol.com wekelijks 5 luisterboeken en 5 ebooks voor €0.01 per stuk te koop. 

Beweeg challenges 

Afgelopen week is er vanuit bewegingsonderwijs een dropbox gemaild. Tevens is de mogelijkheid 

om bij Sportservice mee te doen 's ochtends om 10:00 aangegeven. Het doel is uiteraard om jullie 

lekker te laten bewegen! Vanaf deze maandag komt er iedere maandag, woensdag én vrijdag een 

challenge online via Teams. Het zou leuk zijn als jullie deze gaan doen en jezelf filmt! Dat filmpje kan 

je dan weer delen via Teams. 

De hoofdrolspeler in de filmpjes zal ik even voorstellen.....meester Mike! Meester Mike is een 

vakcollega bewegingsonderwijs van mij op CBS Tabitha. 

http://www.onlinebibliotheek.nl/
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ICT-nieuws 

De afgelopen 2 weken zijn wij hard bezig geweest met het onderwijs op afstand zover mogelijk in te 

richten. We zien dat de kinderen online al uitstekend bezig zijn in Zulu Connect met alle software en 

er wordt al heel wat afgechat in Teams! Hierbij nog enkele tips mocht u inlogproblemen 

tegenkomen: 

 

De website van Zulu Connect is vanaf vandaag portal.zuluconnect.net . Een aantal snelkoppelingen 

worden er morgen extra ingezet. 

• Bij overbelasting zoals vandaag kunnen de kinderen niet inloggen. Dit staat dan duidelijk 

aangegeven. U heeft hierover een mail gehad vandaag met nadere uitleg over storingen.  

• Teams , het programma om met leerkrachten  te chatten en te videobellen ,kunt u als volgt 

vinden: Eerst naar Zulu Connect>Word Online> 9 witte stippen aan de linkerkant>Teams 

• Teams is helaas ook wel eens overbelast, lukt het even niet, dan graag op een ander 

moment weer proberen. De leerkrachten kunnen een vergadering inplannen. Dit gaat ook 

via Teams. 

• Log altijd goed uit bij Office(de mailomgeving) en bij Zulu Connect als er op 1 computer 

gebruik moet worden gemaakt met meerdere kinderen. Beantwoord een eventuele vraag 

met wilt u aangemeld blijven? met Nee. 

• Op een tablet kan het zijn dat niet alle softwareprogramma´s werken vanwege Flash.  

• Heeft u toch een keer een emailadres nodig voor uw kind ? Dit is altijd hele voornaam dan 

een punt dan hele achternaam gevolgd door@leerlingregenboog.nl.  Voorbeeld Piet Kijzer 

zou worden piet.kijzer@leerlingregenboog.nl 

ICT Lessen op afstand 

• Meester Niels zal proberen wekelijks in Teams een les te plannen. Deze week staat er voor 

de groepen  5t/m 8 een online escape room in, waarin wat raadselachtige vragen bedacht 

zijn. Wie kan de kluis kraken? Hij is pittig! 

• Voor de groepen 3 en 4 zal hij volgende week een ICT opdracht erin zetten. 

• In april zal hij een QR les aanbieden. 

mailto:door@leerlingregenboog.nl
mailto:piet.kijzer@leerlingregenboog.nl
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Gmr 

Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad Meer Primair  

De GMR van Meer Primair is op zoek naar nieuwe leden voor zowel de personeels 

vertegenwoordiging en voor de ouder vertegenwoordiging. De GMR vergadert, adviseert en stemt in 

met zaken die van belang zijn voor alle scholen, medewerkers en ouders. Als jij je betrokken voelt bij 

de school maar ook graag bovenschools mee wilt denken, dan is dit je kans.  

De GMR: Wat doen we?   

De GMR is een wettelijk orgaan binnen een scholenorganisatie en heeft wettelijke bevoegdheden 

om invloed te kunnen uitoefenen op besluiten die het stichtingsbestuur van plan is te nemen. De 

GMR van Meer Primair vertegenwoordigt de bovenschoolse belangen van kinderen, ouders en 

medewerkers van bij Meer Primair aangesloten scholen. De Missie van de GMR van stichting Meer 

Primair luidt: ‘actief en constructief bijdragen aan de kernwaarden van de Stichting Meer Primair: 

Vakmanschap, ontwikkeling, verbinding, inspiratie en continuïteit waarbij we een evenwichtige 

benadering tussen de belangen van kinderen, ouders en medewerkers nastreven’.   

De GMR van Meer Primair stelt zich als een gelijkwaardige en kritische partner van het CvB op ten 

aanzien van beleidsvorming op financieel, organisatorisch, en onderwijskundig gebied. De GMR is in 

staat om zijn formele bevoegdheden, rollen en taken (advies geven, instemmen, initiëren en 

controleren) op een effectieve wijze te kunnen uitvoeren. Ook informatie van de achterban en het 

openlijk kunnen bespreken van ontwikkelingen is essentieel om als GMR goed te kunnen 

functioneren.  

Naast de reguliere contacten met de achterban bijvoorbeeld middels bijeenkomsten met de 

voorzitters van de Medezeggenschapsraden van de scholen, heeft de GMR ook twee keer per jaar 

een bijeenkomst met de Raad van Toezicht waarin de algemene gang van zaken binnen de Stichting 

Meer Primair wordt besproken.  

Wie zoeken wij voor de GMR?  

De GMR bestaat momenteel uit 12 leden: 7 personeelsleden, waarvan er 2 afscheid nemen, en 5 

ouders, waarvan 1 aan het einde van het jaar afscheid neemt. Twee ouders hebben in de loop van 

het jaar al afscheid genomen. Voor een evenwichtige samenstelling zijn we op zoek naar 3 nieuwe 

ouderleden en 2 nieuwe personeelsleden. Iedereen die geïnteresseerd is in het reilen en zeilen van 

onze Stichting en scholen, zich kan vinden in bovenstaande missie en visie en die actief wil 

meepraten, meedenken en meedoen is welkom. Wij zoeken leden die hun mening met anderen 

willen delen, hun kennis inbrengen, actief willen meedoen en hun horizon willen verbreden. Mocht 

je beschikken over specifieke kennis van onderwijs, personeelszaken, financiën, enzovoorts waarvan 

je vindt dat deze relevant kan zijn voor Meer Primair, dan is de GMR iets voor jou. Het is een pré als 

je over kennis beschikt ten aanzien van medezeggenschap. Wij verwachten van de leden van de 

GMR dat ze voldoende tijd beschikbaar hebben, aanwezig zijn op de vergaderingen, voldoende tijd 

hebben ten aanzien van de voorbereiding en actief deelnemen tijdens vergaderingen en in 

specifieke commissies.  
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Oriëntatie op Medenzeggenschap  

Ter oriëntatie wordt er door Meer Primair met medewerking van Kees van Zandwijk een 

medezeggenschap oriëntatie cursus aangeboden. Deze oriëntatie cursus is heel geschikt om meer te 

weten te komen over hoe in de wet de medezeggenschap op scholen is verankerd. Deze cursus 

bestaat uit twee avonden op 30 maart en 20 april van 19:30 tot 21:30 uur, waarbij verschillende 

onderdelen aan bod komen. Opgeven voor deze cursus kan via gmr@meerprimair, Carla Blokker 

(cblokker@meerprimair.nl) of via de MR van je eigen school. Als je je opgeeft ontvang je alle details.  

Kandidaatstellen en verkiezingen  

Herken jij je in bovenstaande en wil je ook een bijdrage leveren aan Meer Primair via de GMR? Wij 

nodigen je van harte uit om je kandidaat te stellen! Meld je (voor 30 maart 2020) aan via het 

kandidaatstellingsformulier en mail dit ingevuld naar emailadres gmr@meerprimair.nl. Vergeet ook 

niet, als je dat wilt, om je voor 20 maart aan te melden voor de oriëntatie cursus.  

Tijdspad en belangrijke data  

30 maart en 20 april  Orientatiecursus (G)MR  

30 maart   Laatste datum aanmelden GMR verkiezing  

15 april   MR’en ontvangen lijst met kandidaten en motivaties  

15 mei   MR’en versturen keuzeformulier naar GMR  

1 juni   GMR maakt uitslag bekend  

17 juni   Nieuwe GMR leden wonen hun eerste vergadering bij     

Bij eventuele vragen kun je terecht bij de leden van de GMR, zie onder:  

Personeelsgeleding:  

Annelies van Haeringen (de Bosbouwers), neemt afscheid  

Marieke Best (Braambos)  

Debora van de Stad (Brandaris), neemt afscheid  

Saskia Bouwer (Vredenburg)  

Julia Driehuis (Klippeholm)  

Sylvia Schuurman (Juliana van Stolberg)  

Louki Visser (Vesterhavet) 

mailto:cblokker@meerprimair.nl
mailto:gmr@meerprimair.nl
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Webinar CJG 
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Nieuws uit de klassen  

Groep 1  

Groep 2 

Het zijn gekke weken, maar groep 2 is 

hard aan het werk. De juffen krijgen 

allemaal mooie foto’s toegestuurd van 

al het werk wat thuis wordt gedaan. Zo 

hebben kinderen insecten nagetekend, 

torens gebouwd en hard in de 

werkboekjes gewerkt. Juf Jessica en Juf 

Lilian zijn erg trots op klas dat iedereen 

thuis zo hard aan het werk is! 
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Groep 3/4 
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Groep 3 / 4 

 

Groep 5/6 

/  
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Groep 6/7 

Van de bingo kaart....

 

Groep 8 

Leesbingo voor groep 7 en 8! 
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Feedback 

Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van 

worden? Of vindt u het fijn om van mening te wisselen over verschillende zaken die de school 

aangaan? Wij staan open voor feedback! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

Woensdag 8 april paasviering 

Donderdag 9 april Studiedag alle leerlingen vrij 

Vrijdag 10 t/m maandag 13 april Pasen  

 

 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-

156211897849824/ 

https://twitter.com/@CRegenboog
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/

