Nieuwsbrief

PCBS De Regenboog te Hellevoetsluis
Nieuwsbrief no 4
17 oktober 2019

Geachte ouder(s), verzorger(s)
A.s. vrijdag 18 oktober start om 12:00 de herfstvakantie. De eerste periode van het
schooljaar hebben we weer achter de rug. Er is hard gewerkt door leerkrachten en kinderen.
Iedereen heeft een weekje vakantie wel verdiend!
Voortgang onderzoek naar bestuurlijke fusie vier schoolbesturen in Brielle, Hellevoetsluis,
Nissewaard, Rozenburg en Westvoorne
In april van dit jaar hebben wij u geïnformeerd over de start van een onderzoek naar de fusie van
4 schoolbesturen. Eén van de doelen van de beoogde fusie is om de kwaliteit van het
onderwijs voor uw kind(eren) verder te verbeteren. Inmiddels zijn een aantal flinke stappen
gezet in het onderzoek. Uiteraard delen we deze stappen graag met u.
Zoals in een eerdere brief al gemeld heeft de beoogde fusie geen grote gevolgen voor u als
ouder/verzorger en voor uw kind(eren). De scholen blijven zelfstandig, het team blijft intact, de
directeur blijft op zijn plaats en de identiteit blijft behouden.
Om de mogelijkheden van de fusie in kaart te brengen, is er een projectorganisatie met stuur- en
werkgroepen opgezet. De werkgroepen gaan advies uitbrengen over het onderwijs, de kwaliteit en
de medezeggenschap. Maar ook over het toezicht, de identiteit, het personeel en de financiën.
Om u als ouder(s)/verzorger(s) zo goed mogelijk te kunnen informeren organiseert de
projectorganisatie in november twee informatieavonden in Hellevoetsluis en Brielle. U ontvangt na
de herfstvakantie een uitnodiging hiervoor.

Biebouders op dependance
Hierbij een oproep voor biebouders op woensdagmorgen op de dependance van 8:30-9:00.
Mocht u dit graag willen doen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden bij juf Nely.
School van de maand
In de maand november is de Regenboog “school van de maand” bij Sportfondsen
Hellevoetsluis. In deze maand kan iedere leerling met een gereduceerd tarief een keer
komen vrij zwemmen op woensdagmiddag. Alle kinderen krijgen hiervoor een kaartje.

Staking op 6 november
Vanuit de gezamenlijke besturen is er nog geen standpunt ingenomen t.a.v. de staking op 6
november. Maar de kans is erg groot dat alle scholen van de besturen zullen gaan staken.
Dus voor u is het van belang rekening te houden dat er op 6 november dus gestaakt zal gaan
worden.
Ik wens u een fijne vakantie!
Met vriendelijke groet,
Carin de Koning

18 oktober:
5 november:
6 november:
7 november:
12 november:

Start herfstvakantie. Alle kinderen om 12:00 uit!
Studiedag, alle kinderen vrij!
Staking
Kijkavond, uitnodiging volgt nog.
Kijkavond, uitnodiging volgt nog.

Bijlagen bij deze nieuwsbrief:
-Push
-Workshop omdenken in opvoeding van CJG

