
 
Middelburg, 24 juni 2019 
 
Beste belangstellende(n), 

 
Het einde van het schooljaar nadert. Nog twee weken en dan hopen we te mogen gaan 

genieten van de zomervakantie. Persoonlijk kan ik zeggen; wat is het jaar omgevlogen. Een 
jaar waarin we als team en met de kinderen God gezocht hebben, hebben geleerd, 

ontwikkeld, genoten, gelachen, het soms een beetje druk hebben gehad en zijn we dankbaar 
geweest voor alles wat we gekregen hebben.  

 
Het Pinksterfeest vierden we samen met de ouders in de kerk. Thema van deze dienst was: 

‘De bruidegom zegt: Kom!’  
 

In Jesaja 62:5 staat: 
Zoals de bruidegom zich verheugd over zijn bruid, zo zal je God zich over jou verheugen.  
 
Heeft u wel eens gezien hoe een bruidegom tijdens een trouwplechtigheid naar zijn bruid 
kijkt? Ik wel. Als het licht goed is, zie ik iets in zijn ogen weerkaatsen. Haar spiegelbeeld. Als 
hij haar ziet, weet hij weer waarom hij hier is. Zijn gezicht krijgt een zachte uitdrukking, en hij 
glimlacht ontspannen. Hij houdt van haar!!! 

 
Dat zijn precies de gevoelens als die Jezus heeft. Als je lang genoeg in zijn ogen kijkt, zie je 

het spiegelbeeld van iemand anders. Gekleed in het wit. Bedekt met zuivere genade. En wie 
is die persoon op wie Jezus staat te wachten! Dat zijn wij! Wij zijn de vreugde van Gods hart.  

 
Op Expeditie 

Zoals ik u in de vorige nieuwsbrief al meldde, zijn wij dit schooljaar aan de slag gegaan met 
het uitzetten van de koers voor de komende vier jaar. In ons zogenaamde Expeditieplan 

hebben we vastgelegd aan welke doelen we de komende jaren willen gaan werken. Deze 
doelen hebben wij omschreven in vier ambitielijnen. In de eerste ambitielijn hebben wij 

beschreven dat we meer ontdekkend met de kinderen willen gaan leren. Wij zien zo’n grote 
betrokkenheid bij de kinderen wanneer zij zelf op zoek kunnen en mogen gaan naar 

antwoorden op leervragen, zeker wanneer deze leervragen gekoppeld zijn aan thema’s die 
de kinderen aanspreken. De komende jaren gaan wij proberen om dit ontdekkend leren 

steeds meer in te zetten.  

De tweede ambitielijn heet ‘Met plezier leren en werken’. Hierin beschrijven we dat we 
willen blijven werken aan een stevige kennisbasis van de bijbel en van de belangrijke vakken. 



We denken dat we meer met plezier kunnen werken en leren als we vormen als bewegend 

leren in gaan zetten en meer gebruik maken van het buiten leren.  
De derde ambitielijn omschrijft de gelijke kansen voor elk talent. Wij willen op de Regenboog 

werken aan een brede ontwikkeling waarbinnen leerlingen de mogelijkheid krijgen zich 
verder te ontwikkelen in bijvoorbeeld creativiteit, muziek, cultuur of sport. Wanneer 

kinderen beschikken over cognitieve talenten, willen we hier ook zo goed mogelijk op 
aansluiten.  

Tot slot beschrijven we in de vierde ambitielijn dat we onze leerlingen willen opleiden tot 
verantwoordelijke wereldburgers. We willen hen toerusten vanuit de bijbel, hen leren hoe 

ze iets goed kunnen doen voor de ander, hoe ze voor zichzelf op kunnen komen enz.  
 

Onze plannen hebben wij samengevat in een poster die in de school hangt. Een foto van 
deze poster ziet u hieronder: 

 

 
 
Samenwerking met CSW 

Misschien heeft u het al in de krant gelezen. We zijn een samenwerking gestart met CSW 
Talentcollege. Leerlingen van het VMBO verzorgen workshops vanuit verschillende talenten 

voor onze leerlingen van de Regenboog. Jong leert van oud en dus is er een win win situatie 
ontstaan. Hieronder kunt u het krantenartikel lezen.  

 



 
 
200e leerling 

Onze school groeit. Steeds meer Christelijke ouders kiezen bewust voor onderwijs met de 
Bijbel en kloppen bij onze school aan om hun kind aan te melden. Tijdens de Koningsspelen 

werd er een taart uitgereikt aan onze 200e leerling. (zie foto) 
We zijn dankbaar voor deze nieuwe leerlingen, maar het brengt ook uitdagingen met zich 

mee. Met name in de beschikbare ruimte. Afgelopen schooljaar zat groep 7 al in de 
voormalige personeelskamer. Komend schooljaar zal daar groep 3 les gaan krijgen. De 

ruimte is te klein voor deze groep leerlingen. Daarom zal middels een verbouwing in de 
zomervakantie de tussenmuur verwijderd worden zodat er meer ruimte zal ontstaan. 
Daarmee verliezen we een kantoorruimte en een RT ruimte. We hopen dat er na de 
Kerstvakantie gestart kan worden met de bouw van een nieuw lokaal inclusief nieuwe 
kantoorruimte en RT ruimte aan de achterkant van de school. Wanneer er na de 
Kerstvakantie gestart gaat worden met een derde kleutergroep, zal er één groep les moeten 
gaan krijgen in een tijdelijke noodvoorziening.  
 



 
 
Nieuw schoolplein 
De afgelopen maanden hebben we verschillende acties gevoerd om geld in te zamelen voor 
het nieuwe schoolplein. Er werden taarten gebakken, er werden lege flessen verzameld en 
er werd een sponsorloop gehouden. Met deze acties haalden we ruim €5000,- op. Wat 
waren we verrast toen we op vandaag, op maandag 24 juni hoorden dat wij een van de 14 
Zeeuwse scholen zijn die met het beste plan voor het schoolplein een subsidie krijgen van 
€10000. Met dit bedrag kunnen wij van start gaan om het schoolplein te vernieuwen en te 
vergroenen.  

 
U vindt een link naar het artikel in de PZC hier: 
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/veertien-zeeuwse-scholen-vergroenen-hun-
schoolplein~a69ef60a/ 
 

 
Afscheid groep 8 
Volgende week zullen we afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. Met de traditionele 
afscheidsmusical, een christelijk boek en een persoonlijke bijbeltekst, zullen wij de kinderen 
uitzwaaien. Groep 8 heeft zeer hoog gescoord op de landelijke eindtoets. Ze kunnen trots 
zijn op zichzelf! Waar deze groep 8 ook trots op mag zijn, is hun behulpzaamheid die zij het 

afgelopen schooljaar hebben laten zien. Oud papier verzamelen, voor de kleuters zorgen, 
deurdienst doen, de tuin onderhouden, opruimen, koffie zetten, groep 8 was overal voor in 
te zetten, echt fantastisch!!  
De leerlingen stromen uit naar het Calvijn college, naar CSW of naar Nehalennia, we bidden 

dat zij daar allemaal hun plek mogen vinden en verder mogen gaan op de weg die God voor 
hen in petto heeft. 
 
Leerkrachten 

We zijn dankbaar dat we juf Arja afgelopen week weer 100% beter konden melden! Juf Arja 
zal zich het komende schooljaar gaan inzetten in groep 2. Juf Trinette heeft juf Arja voor 
groep 3 vervangen. We nemen afscheid van deze creatieve juf. Zij heeft een baan in het 

ZMLK in Goes. Juf Marielle die het afgelopen schooljaar haar LIO-stage bij ons deed en 
daardoor ook echt deel was van het team, zal een bijbelschool gaan volgen, dus van haar 

nemen we ook afscheid. Juf Mireille gaat op de Wilgenhof werken. We hopen juf Mireille 
nog af en toe in de school te zien als invalster. We zullen alle drie deze juffen gaan missen.  

 

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/veertien-zeeuwse-scholen-vergroenen-hun-schoolplein~a69ef60a/
https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/veertien-zeeuwse-scholen-vergroenen-hun-schoolplein~a69ef60a/


We zijn dankbaar dat we juf Jasmijn van Belzen en juf Petra Rouw mogen verwelkomen in 

ons team. We hopen dat zij helemaal hun draai gaan vinden op onze school en vervuld door 
de Heilige Geest dagelijks hun werk met de kinderen mogen gaan doen. Op dit moment zijn 

wij nog op zoek naar een leerkracht die samen met juf Yvonne groep 6 kan gaan draaien. 
Groep 6 wordt namelijk een grote groep van 31 leerlingen. Om te kunnen blijven aansluiten 

op de onderwijsbehoeften van leerlingen, zal juf Yvonne samen met deze leerkracht voor de 
groep staan.  

 
Werk verzet door ouders 

Wat is er in de afgelopen periode veel werk verzet door ouders. En wat zouden we moeten 
zonder ouders die zoveel in de school doen? De school werd uitgebreid schoongemaakt, de 

avondvierdaagse werd georganiseerd, er werd een creamiddag georganiseerd, de tuin werd 
gesnoeid, de overblijfroosters werden gemaakt, de overblijfdiensten werden gelopen, de 

was werd gedaan, er werden reservebroeken verzameld voor kinderen die een 
plasongelukje hebben, de Koningsspelen werden georganiseerd, er werd drinken 

geschonken tijdens de Pinksterviering en vast en zeker vergeet ik nog dingen die ook door 
ouders zijn opgepakt. Echt fantastisch! Onze dank is heel groot! 

 
Ouderbetrokkenheid 3.0 
De betrokkenheid van ouders gaat echter op de Regenboog veel verder dan alleen de 
betrokkenheid door het uitvoeren van hand en spandiensten. Op onze school werken we 
intensief samen met ouders aan de ontwikkeling van hun kind(eren). Daarnaast worden 

ouders onder andere betrokken bij het uitzetten van beleid en we hanteren een 
buddysysteem onder ouders. In mei hebben wij hiervoor een beoordeling gehad en hebben 

wij het certificaat Ouderbetrokkenheid 3.0 in de wacht gesleept. We zijn er enerzijds blij 
mee, anderzijds vinden we het samenwerken met ouders zó vanzelfsprekend dat die 

certificering niet per sé nodig was. We zullen het komende jaar verder gaan met het 
intensief samenwerken met ouders.  

 
Op naar schooljaar 2019-2020 

En dan staat de zomervakantie ineens weer voor de deur. Een periode waarin we tot rust 
mogen komen en mogen opladen voor een nieuw seizoen. Bij een nieuw schooljaar hoort 

ook een nieuwe schoolgids. De ouders hebben deze schoolgids gedrukt gekregen. U kunt de 
schoolgids inzien via deze link: 
 
https://regenboog- levwn.nl/wp-content/uploads/2019/06/Schoolgids-Regenboog-2019-
2020.pdf 

 

We danken u voor uw betrokkenheid in het afgelopen schooljaar. Misschien wilt u voor onze 
school bidden. Gebedspunten zijn: 

- Gezondheid van medewerkers, kinderen en ouders 
- Vervulling van de Heilige Geest voor medewerkers om hun dagelijks werk te kunnen 

doen 
- Voorspoed in de verbouw en aanbouw van klaslokalen 
- Dankbaarheid voor het afgelopen schooljaar waarin we zoveel mochten oppakken 

- Gebed voor de kinderen dat zij Gods plan in hun leven mogen ervaren en Hem steeds 
meer (leren) zoeken 

https://regenboog-levwn.nl/wp-content/uploads/2019/06/Schoolgids-Regenboog-2019-2020.pdf
https://regenboog-levwn.nl/wp-content/uploads/2019/06/Schoolgids-Regenboog-2019-2020.pdf


- Het vinden van een nieuwe leerkracht die samen met Yvonne groep 6 mag gaan 

draaien 
- Gebed voor groep 8 die de school gaat verlaten en een nieuwe stap gaan maken op 

de middelbare school 
- Gebed voor het bestuur van LEV-WN. Ook voor hen bidden we gezondheid en 

vervulling van de Heilige Geest opdat zij de juiste keuzes kunnen maken in het belang 
van alle LEV-WN scholen. 

 
Ik wens u, mede namens alle medewerkers, een fijne zomer toe, 

 
Met hartelijke groeten, 

Annemiek de Quelerij 
directeur 

 
 

 


