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BELANGRIJKE DATA:
11 november: studiedag, alle leerlingen vrij
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Het is een spannende tijd waarin we de ontwikkelingen
omtrent COVID-19 nauwlettend in de gaten houden.
Tot dusver hebben een aantal collega’s zich moeten
laten testen en hebben we één positief besmette
collega gehad maar waren de andere uitslagen
negatief. Diverse collega’s zijn afgelopen periode in
quarantaine geweest omdat zij in aanraking waren
geweest met een besmet persoon. Qua inval hebben
we het tot nu toe kunnen regelen (met veel kunst en
vliegwerk) waardoor de last voor u als ouders, de
kinderen en de collega’s tot een minimum beperkt is
gebleven. Voor diverse leerlingen hebben we
afgelopen weken thuisonderwijs verzorgd en waren blij
dat dit goed te organiseren is in de groepen. We doen
er alles aan om onze collega’s zo fit en vitaal mogelijk
te hebben/houden, maar ook wij zullen de komende
weken hoogstwaarschijnlijk te maken krijgen met meer
positieve besmettingen. We houden u op de hoogte en
hopen van harte op uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog
COVID-19 RICHTLIJNEN
Graag willen wij u wijzen op de volgende richtlijnen,
voor de uitvoerige beschrijving van alle COVID-19
maatregelen verwijs ik u naar https://regenboogbemmel.nl/informatie/covid-19/
•
•

•

We willen graag zo min mogelijk bewegingen
van externen in de school, u mag dus alleen de
school binnen wanneer u een afspraak heeft;
Oudergesprekken zullen we zoveel mogelijk
online met u voeren, indien het nodig is om
fysiek bijeen te komen dan kan dit alleen op
afspraak met 1,5 meter afstand;
Kom zoveel mogelijk uw kind alleen ophalen en
houd 1,5 meter afstand als u wacht;

Parkeer geen auto’s op de Kiss&Ride na
schooltijd, zo kan iedereen voldoende afstand
houden en blijft de verkeerssituatie ook veilig.

Wilt u bovenstaande richtlijnen ook communiceren
met eventuele oppas/opa/oma etc.? Dank u wel!
AFSCHEID ARNO
Onze conciërge, Arno Kruip, heeft per 1 november een
nieuwe baan als conciërge op de Vlinderboom. Hij
heeft vorige week dan ook afscheid genomen van het
team en de kinderen. Aankomende week gaat de
vacature voor een nieuwe conciërge eruit en hopen wij
een geschikte kandidaat te vinden!
INSTROOMGROEP
Goed nieuws! Vanwege grote instroom bij de kleuters
starten wij vanaf januari 2021 op school een
instroomgroep voor 4 jarige kleuters. Volgende week
vinden de sollicitatiegesprekken voor een leerkracht
voor deze instroomgroep plaats. Wordt vervolgd!
SUBSIDIE INHAAL- ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA
Wij hebben subsidie toegekend gekregen voor een
inhaal- en ondersteuningsprogramma om eventuele
leerachterstanden vanwege de schoolsluiting rondom
COVID-19 aan te pakken. Op dit moment zijn wij bezig
om aan dit programma een goede invulling te geven.
Wanneer de invulling concrete vormen heeft
aangenomen, zullen wij u hierover nader berichten.
Wilt u meer informatie over dit inhaal- en
ondersteuningsprogramma, kijk dan op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financierin
g-onderwijs/extra-geld-onderwijs-doorcoronacrisis/subsidieregeling-inhaal--enondersteuningsprogramma%E2%80%99s-onderwijs2020--2021

ONDERSTEUNING IN DE KLASSEN
DAG OUDERS / VERZORGERS VAN GROEP 3,
Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe leerkracht
van groep 3. Ik ben Joyce Degen, 37 jaar. Ik heb na de
PABO een aantal jaren bij SBO de Vlinderboom
gewerkt. De afgelopen paar jaar heb ik gewerkt als
kindergezondheidscoach bij GO! Project van Rijnstate.
Erg leuk werk, maar toch miste ik het onderwijs. Ik ben
erg blij dat ik na de herfstvakantie mocht starten bij
jullie kinderen. Tot nu toe vind ik het erg leuk in groep
3! Naast mijn werk woon ik met veel plezier in Gendt.
Ik woon daar samen met mijn vriend Roy en mijn
zonen Jesse (9 jaar) en Sten (7 jaar). Ik heb erg veel zin
om te starten en ik hoop dat ik een positieve bijdrage
mag geven aan de ontwikkeling van uw kind.
Groetjes Joyce Degen
BESTE OUDERS/VERZORGERS VAN DE KINDEREN UIT
GROEP 6,
Mijn naam is Anne Veldkamp en middels dit berichtje wil
ik mezelf graag aan jullie voorstellen. Sinds 8 oktober ben
ik op donderdag en vrijdag de nieuwe juf van uw zoon of
dochter.
Ik ben 22 jaar oud en woon in Nijmegen. Naast het
werken met kinderen vind ik het leuk om te sporten en
samen met vrienden leuke activiteiten te ondernemen.
Ik hoop dat we snel kennis kunnen maken om elkaar
beter te leren kennen. Mocht u vragen hebben, dan kunt
u mij altijd een email sturen!
Ik hoop er samen met de kinderen, ouders/verzorgers en
juf Ada een leerzaam en onvergetelijk jaar van te maken.
Groetjes Anne

Beste ouders,
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om leerkrachten
extra te ondersteunen, zowel binnen als buiten de klas.
De leerkrachten geven bij En-ella en Marja steeds aan
welke kinderen die dag of week mee mogen; het zijn dus
wisselende groepjes kinderen die met verschillende
activiteiten extra aandacht krijgen, bijvoorbeeld kinderen
die vooruitlopen met rekenen, kinderen die leerstof of
een toets in moeten halen als ze ziek zijn geweest,
kinderen die even in een groepje rustig kunnen werken
en extra uitleg nodig hebben. Ook kan het zijn dat de
leerkracht door hen ondersteund wordt door het
invoeren van toetsen en andere gegevens.
En-ella ondersteunt in de kleuterbouw en bij de groepen
5/6, 6-7-8. Marja ondersteunt in de groepen 3-4-5 en 5/6
en 6.
BERICHT VAN DE SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERKER:
Wist u dat?
In Nederland 86.000 kinderen per jaar te horen krijgen
dat hun ouders gaan scheiden. 1 op de 3 kinderen ervaart
de scheiding als een ‘vechtscheiding’. Een ervaring
waarvan u hoopt dat uw kind dit niet hoeft mee te
maken. Een scheiding kan ingewikkeld zijn en er komt
veel bij kijken. De schoolmaatschappelijk werker kijkt
graag met u mee en leert u te kijken door de ogen van uw
kind, waardoor de gevolgen van een scheiding voor uw
kind beperkt worden. Naast deze hulp kunt u bij
schoolmaatschappelijk werk ook terecht voor praktische
vragen rondom de scheiding; bijvoorbeeld over het
ouderschapsplan, financiën en woonruimte. De
schoolmaatschappelijk werker Renate van Schaik is
rechtstreeks bereikbaar via telefoonnummer: 0621531805 of via de intern begeleider.
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notulen MR vergadering 6-7-2020 zijn
vastgesteld: https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/mr/documenten/

•

•
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SOP (schoolondersteuningsprofiel) is besproken
en vastgesteld.
Iedere school stelt een SOP op (wettelijke
verplichting). Hierin staat niveau van de
basisondersteuning, welke extra ondersteuning
de school kan bieden, hoe deze ondersteuning is
georganiseerd en wat de ambities zijn:
https://regenboog-bemmel.nl/documenten/
Ervaringen en opbrengsten van de
stakeholdersavond zijn besproken.
Jaarverslag MR 2019-2020 is vastgesteld:
https://regenboogbemmel.nl/informatie/oudersverzorgers/mr/documenten/

Volgende MR vergadering is op woensdag 25 november
2020
DE MR STELT ZICH VOOR
Tamara Janssen-Bulters – Voorzitter MR
Moeder van Lana (groep 6 ) & Finn (groep 4/5)

Sinds 2005 werk ik in de zorg. Mijn werkervaring ligt in de
forensische psychiatrie, gehandicaptenzorg, jeugdzorg,
VVT en ziekenhuis. De laatste 9 jaar als manager,
waarvan de laatste 4 jaar als interim (crisis-)manager. Ik
hou ervan om op een coachende manier leiding te geven,
waarbij eigenaarschap en verantwoordelijkheid daar
neerleggen waar het hoort, prioriteiten zijn. Op dit
moment ben ik werkzaam als interim manager in de
Jeugdzorg Plus in de randstad.
Mijn kracht ligt in het leggen van de verbinding, het
samen staan voor een uitdaging en met elkaar kijken wat
we van elkaar nodig hebben om ons gezamenlijke doel te
behalen. Zowel in de dagelijkse gang van zaken als
kijkend naar het groter geheel. Ik denk graag in
mogelijkheden en kansen en bouw met de MR graag aan
het door ontwikkelen van De Regenboog.
Jennifer Manuela – MR en GMR lid
Moeder van Quinten Roelofs (groep 6) en Vince Roelofs
(groep 3)

Zelf ben ik werkzaam in het Speciaal Basisonderwijs in
deze regio, hierbinnen heb ik ervaring als leerkracht,
intern begeleider, management en ben ik nauw
betrokken bij het samenwerkingsverband. In de
afgelopen jaren heb ik binnen mijn werk veel kennis
vergaard op het gebied van medezeggenschap. Dat stokje
heb ik daarbinnen overgedragen. Maar deze rugzak geeft
mij als ouder de kans om deze ervaring in te zetten voor
de Regenboog!
Als groot voorstander van samenwerking met ouders in
een transparante professionele cultuur draag ik graag
mijn steentje bij door als MR de positief-kritische noot te
zijn die de Regenboog helpt om zich telkens weer te
verbeteren!
Gerben Duin-MR lid
Vader van Thymen (groep 8), Nynthe (groep 6) en Vayna
(groep 3)

Ik ben werkzaam als Projectmanager van operationele IT
projecten binnen het Ministerie van Defensie. De
kwaliteiten die ik inzet in mijn werk helpen mij ook om
mijn rol in de MR van IKC de Regenboog en de GRM van
Stichting ATOS nog beter invulling te geven.
Het lidmaatschap van de MR geeft mij als ouder de
mogelijkheid om, naast mijn betrokkenheid in de klas,
ook betrokken te zijn in de samenwerking en
ontwikkeling van de school.
Als lid van de GMR voeg ik graag waarde toe met mijn
positief kritische houding aangaande stichting
overstijgende zaken met inachtneming van de visie van
IKC de Regenboog.
Graag zet ik mij dan ook in om namens de ouders van de

regenboog zowel in de MR als in de GMR een

spreekbuis te zijn. Om daarmee de ontwikkeling van IKC
de Regenboog blijvend te stimuleren.

ervaringen van de leerkrachten te laten horen, zodat die
meegenomen worden in de beleidskeuzes van school.

Annemarie van der Vlugt – MR lid

Linda Krijnen – MR en GMR lid
leerkracht groep 1/2 oranje
Leerlabbegeleider groep 5 t/m groep 8

Leerkracht groep 1/2 blauw.

Sinds 1992 ben ik werkzaam op IKC de Regenboog. In het
verleden heb ik al eerder een aantal jaren deel
uitgemaakt van de Medezeggenschapsraad en
vertegenwoordigde ik onze school ook in de GMR. Toen
er vorig schooljaar vanuit de teamgeleding een plek
vacant kwam heb ik me weer beschikbaar gesteld. Naast
het prachtige dagelijkse werk met de kinderen in de klas,
vind ik het betrokken worden bij beleidsmatige zaken
boeiend. Invloed uitoefenen op school- en
bestuursbeleid, daarbij kijkend naar breed draagvlak
hebben mijn interesse. Daarnaast vind ik meedenken en
beslissen over diverse onderwijskundige zaken, om voor
onze leerlingen een mooie basis te leggen voor deelname
aan de maatschappij, zó belangrijk! Einde van dit
schooljaar draag ik mijn MR stokje over omdat ik dan
afscheid neem van deze fijne werkplek, maar tot die tijd
lever ik nog graag mijn bijdrage.

Ada van der Meer – secretaris en penningmeester
MR
Leerkracht groep 6

Ik ben al ruim 40 jaar werkzaam in het onderwijs en mijn
expertise ligt bij het werken in bovenbouwgroepen.
De MR is er om mee te denken met de schoolleiding,

zodat er goede beslissingen genomen worden voor
kinderen, ouders en personeel. Mijn motivatie om in de
MR zitting te hebben is om de stem, de kennis en de

Ik ben 17 jaar werkzaam in het onderwijs en mijn
expertise ligt bij meer- en hoogbegaafdheid en werken in
alle groepen van de basisschool.
Ik vind het erg boeiend om betrokken te zijn bij het beleid
van onze school en daarin mee te mogen denken. Dit
geldt ook voor de GMR, maar dan op stichtingsniveau.
Ik denk graag creatief, in mogelijkheden en oplossingen.
Zitting in de MR is namens alle teamleden, als teamlid in
de MR ben je een schakel tussen team en directeur op
het gebied van beleid.
VOOR KINDEREN DIE OOK ‘ZO THUIS MOGELIJK’ WILLEN
OPGROEIEN
We willen in Nederland het liefst dat alle kinderen
opgroeien in een warm gezin. Maar soms is dat niet
mogelijk. Soms kunnen kinderen tijdelijk of voor langere
tijd niet in hun eigen gezin wonen. Dan is het fijn als een
kind bij een ander gezin kan opgroeien.
Onze wereld werd begin dit jaar onverwacht een stuk
kleiner. Ook voor onze kinderen op school. Alles wat we
niet voor mogelijk hielden, werd ineens ‘het nieuwe
normaal’ genoemd. Maar voor meer dan 22.000 kinderen
is een veilig en stabiel thuis helemaal nooit normaal
geweest. Voor deze kinderen telt iedere dag en daarom is
het belangrijk dat er aandacht is voor pleegzorg.
Week van de pleegzorg
In de week van 28 oktober tot en met 3 november is het
in Nederland “de week van de pleegzorg”. In die week
wordt aandacht gevraagd voor pleegzorg en meer

pleegouders, maar willen we ook alle pleegouders
bedanken voor hun trouwe inzet. Zij verdienen een warm
‘dank je wel!’.
Pleegouders nodig
De regio Centraal Gelderland is op zoek naar veel nieuwe
pleegouders. Wij vinden het belangrijk dat kinderen
zoveel mogelijk gezond en veilig opgroeien in de eigen
gezinssituatie. Maar voor kinderen die (tijdelijk) niet thuis
kunnen wonen, zoeken we pleeggezinnen waar het kind
‘zo thuis mogelijk is’ en daar kan opgroeien. Het liefst
binnen het netwerk (familie, vrienden, kennissen), in de
buurt van school en vriendjes.
Klik op de afbeelding voor onze regionale oproep om
meer pleegouders:

https://youtu.be/znHb6nck0hc
Hart en huis
Wil jij ook je huis en je hart openstellen en wil jij je ook
inzetten voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen
opgroeien? Wil je meer weten over pleegouderschap? In
de regio Centraal Gelderland zijn we dringend op zoek
naar meer pleegouders. Ga voor meer informatie naar
www.openjewereld.nu en ontdek hoe jij kunt helpen.
NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen weken hebben we de onderstaande leerlingen
welkom geheten op IKC de Regenboog:
Noor Theloosen 1/2 blauw
Puk Peren
1/2 blauw
Faye Leenen
groep 7
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en plezier op
onze school!

