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De Nederlandse Regenboogschool Londen doceert op zaterdagochtend de Nederlandse 
taal en cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond, die wonen in de regio 
Londen. De school heeft momenteel zo’n 100 leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 15 jaar, 
verdeeld over het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en het voortgezet onderwijs (VO1 t/m 
VO4). Ze krijgen les in kleine groepen, onder leiding van  ervaren en gekwalificeerde 
leerkrachten en met de hulp van assistenten. Onze school  staat onder toezicht van de 
Nederlandse overheid, die de school regelmatig inspecteert, en is geaccrediteerd door de 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.2016/17

Nieuwsbrief 1-2017 

NEDERLANDSE 
REGENBOOGSCHOOL 

LONDEN

Welkom 
De helft van het schooljaar is alweer voorbij.  
De Kinderboekenweek en Sinterklaas waren 
weer een groot succes, waarvan een verslag in 
deze nieuwsbrief. Verder in deze editie een 
aantal mededelingen van huishoudelijke aard 
en meer informatie over aankomende 
evenementen en activiteiten.  

Belangrijke data 
Rapporten              25 februari 

Koningsdag                   29 april 

4 mei herdenking Mill Hill Cemetery         4 mei 

School inspectie NOB (voorlopig)             6 mei  

Cito-toetsen                           27 mei en 10 juni 

ALV en Eindejaarspicknick                   24 juni 

Uiterlijke opzegdatum voor komende  

schooljaar (2017/2018)                 30 juni 

Kijk voor het complete lesrooster op de 
website: www.regenboogschool.org.uk 
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Leerkrachten 
In de eerste helft van het schooljaar hebben 
we helaas afscheid moeten nemen van juf 
Karlijn (groep 3) en juf Silke (groep 4). Gelukkig 
zijn de klassen overgenomen door 2 nieuwe 
leerkrachten en hierbij verwelkomen wij juf 
Kimberly Minkes (groep 3) en juf Celine Kroes 
(groep 4). 

  

Nieuwe mailadressen 
leerkrachten 
Voor de communicatie tussen de ouders en de 
leerkrachten zullen de leerkrachten binnenkort 
nieuwe mailadressen gaan gebruiken. Deze 
h e b b e n h e t v o l g e n d e f o r m a t 
groepX. regenboogschool@gmai l . com. 
(X=nummer van de betreffende groep). Op 
deze wijze wordt alle mailwisseling op 1 plek 
bijgehouden en is het bij (tijdelijke) wisseling 
van leerkrachten makkelijk over te dragen. 

Vacature Directeur 
Regenboogschool 
Ilona Groen, onze directrice, zal aan het eind 
van het schooljaar de directeurstaken van de 
Regenboogschool neer leggen. Dit betekent 
dat we op zoek zijn naar een nieuwe directeur. 
Binnenkort zal er een vacature verschijnen, 
waarin gevraagd wordt naar een leerkracht die 
tevens de directeurstaken op zich neemt. 
Mocht iemand  suggesties hebben, dan 
verneemt het bestuur dit graag. Zodra de 
vacature gereed is, zal deze op de website 
verschijnen.  

Kinderboekenweek 
Op zaterdag 15 oktober vierden we ook op 
de Regenboog de Kinderboekenweek. En 
niet alleen de kinderen waren van de partij, 
maar ook veel ouders waren erbij! Het was 
e e n h e e l s p e k t a k e l , m e t e e n 
voorleeswedstrijd, een tekenwedstrijd, een 
optreden van de kinderen zelf en een 
b o e k e n m a r k t . I n d e w e k e n e r a a n 
voorafgaand, waren in de klassen al voorlees-
voorrondes gehouden en uit uit elke klas was 
er dan ook een afgevaardigde die voor het 
hele publiek zijn of haar stukje mocht 
voorlezen. Het was erg spannend, maar 
uiteindelijk koos de deskundige jury Eva 
Wiersinga uit groep 6 tot de winnaar. 

In de zaal hingen bovendien prachtige 
tekeningen van de leerlingen van groep 1 en 
2 over hun favoriete boek of verhaal. Ook zij 
werden apart in het zonnetje gezet! En 
bovendien werd er gedanst op het 
swingende nummer van Kinderen voor 
K i n d e re n , d a t s p e c i a a l v o o r d e z e 
Kinderboekenweek was gemaakt, Voor Altijd 
Jong. 

Tot slot was er de boekenruilmarkt. Veel 
kinderen hadden van te voren een of 
meerdere boeken ingeleverd voor de markt 
en de tafels in de hal waren dan ook goed 
gevuld. Voor bijna alle kinderen viel er wel 
weer   leuk “nieuw” leesvoer uit te kiezen. 
Kortom, we kijken terug op een erg 
geslaagde ochtend!  

Nog speciale dank aan de ouders van groep 
4 die, samen met het bestuur, dit jaar de 
organisatie van de Kinderboekenweek 
hebben verzorgd!  

Leerkrachten 
Groep 1 
Jip Visser: leerkracht 
Catrien Coppens: assistent 
Peter Gill: assistent 

groep1.regenboogschool@gmail.com 

Groep 2 
Joyce Kusters: leerkracht 
Harrit da Silva de Jesus: assistent 
Yuki: assistent 
groep2.regenboogschool@gmail.com 

Groep 3 
Kimberly Minkes: leerkracht 

Jori Spitz: assistent 
groep3.regenboogschool@gmail.com 

Groep 4 
Celine Croes: leerkracht 
Kriss van Oijen: assistent 
Willemijn van Mossevelde: inval-assistent 
groep4.regenboogschool@gmail.com 

Groep 5  

Irene Kloppenburg: leerkracht 
Dorien Klaver: assistent 
Ella Beaton-Rekkers: assistent 
groep5.regenboogschool@gmail.com 

Groep 6 
Ilona Groen: leerkracht 
Hetty Gill: assistent 
groep6.regenboogschool@gmail.com 

Groep 7/8 
Rituraj Sewnandan: leerkracht 
Brechtje Voets: assistent 
groep78.regenboogschool@gmail
.com 

Groep VO1/VO2/VO3 
Lette Vaessen: assistent 
groepVO.regenboogschool@gmail.com 
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Schoolinspectie 
De Neder l andse onde rw i j s i n spec t i e 
inspecteert bij NOB aangesloten scholen, 
z o w e l i n N e d e r l a n d a l s i n h e t 
buitenland.  Onze laatste inspectie was 2013 
en we zijn in 2017 weer aan de beurt.   De 
inspectie betreft met name de kwaliteit van 
het onderwijs en een inspecteur zal 1 
zaterdagochtend langs komen in de klassen 
en lesobservaties doen. Daarnaast zal de 
inspecteur gesprekken hebben met bestuur, 
de directeur en met enkele ouders. Meer 
informatie over de onderwijsinspectie is hier 
beschikbaar.   

Vooralsnog staat het bezoek gepland op 6 
mei. Zodra het inspectierapport beschikbaar 
is, zal dit worden gedeeld met de ouders. 

Rapporten 
In de week na de februari vakantie worden de 
rapporten uitgedeeld, met daarin o.a. de 
uitslagen van de CITO-toetsen. Hierna wordt, 
zoals elk jaar, de mogelijkheid geboden om 
een afspraak te maken voor een gesprek met 
de leerkracht. Dit kan zijn op school, voor of 
na de les, of per telefoon/Skype. Na het 
gesprek met de leerkracht moet het rapport 
ondertekend weer in worden geleverd, zodat 
het eindrapport hier in juni aan kan worden 
toegevoegd.  

Sinterklaas 
Wat was het spannend, ook dit jaar kwam 
Sinterklaas de Regenboogschool bezoeken! 
Daar liep hij door de gangen in een prachtig 

pak, glinsterende staf en maar liefst 2 pieten 
aan zijn zijde. 

Bij elke klas werd aan de deur geklopt en 
luisterden de kinderen aandachtig naar de 
verhaaltjes uit het grote boek.  Mét natuurlijk 
een zakje pepernoten en een klein cadeautje 
voor iedereen. 

Zag je de oogjes fonkelen van de kinderen? 
Met dank aan de klas van Juf Joyce, 
klassenouder Carin Campanario in het 
bijzonder, en het Sint-team vanuit het bestuur. 
Vol verwachting kijken we weer uit naar 
volgend jaar!  

Parnassys en Ouder-
portaal 
De meesten van jullie weten dat Parnassys ons 
leerlingvolgsysteem is, alsmede het systeem 
waarin we het overgrote deel van de 
leerlingenadministratie van de school 
bijhouden. Momenteel wordt gewerkt om de 
toetsresultaten van de kinderen hierin te 
verwerken. Naast de toetsresultaten, kun je 
gemakkelijk zien of we de juiste informatie 
hebben en je kunt via het portaal wijzigingen 
doorgeven van b.v. adres en telefoon. 

Je kunt het ouderportaal vinden op: https://
ouders.parnassys.net. Elke ouder heeft als het 
goed is een email gehad met daarin een 
gebruikersnaam en een link om voor de eerste 
keer in te loggen. Als je geen toegang hebt, 
s t u u r d a n g r a a g e e n b e r i c h t n a a r 
admin.regenboogschool@gmail.com

Bestuursleden 
De Regenboogschool wordt op vrijwillige 
basis bestuurd, waardoor we de kosten zo 
laag mogelijk kunnen houden. Het bestuur 
bestaat uit ouders die een deel van hun 
tijd geven aan de school. Dat betekent dat 
er altijd wat verloop is, omdat kinderen de 
school doorlopen of omdat mensen 
verhuizen etcetera.  

De samenstelling van het bestuur is 
momenteel als volgt: 

Voorzitter:  Maud Nauta 
admin.regenboogschool@gmail.com 

Penningmeesters:   Ruud Kole 
   Arjan van Bussel 
   Maarten Wildschut 
financien.regenboogschool@gmail.com 

Secretaris:  Martin Smidt 
admin.regenboogschool@gmail.com 

Algemene bestuursleden: 

   Jan de Boer 
   Nelke Droppert 
   Janne de Haan 
   José Nieuwhof 
   Tanja Rakhou  
   Kirsten Vroegop 
   Johannes Zijlstra 
bestuur.regenboogschool@gmail.com 

Directeur:  Ilona Groen 

directeur.deregenboogschool@gmail.com
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Ouderhulp 
Wij zijn als bestuur erg happy met hoe de 
ouderparticipatie op school verloopt! Tot 
februari mid-term is het rooster volledig 
gevuld, een top prestatie! Graag willen wij 
iedereen danken die tot nu toe in het 
ouderrooster hebben meegedraaid. Wij 
hopen een beroep te mogen blijven doen 
op jullie hulp voor de rest van het 
schooljaar.  Het ouderrooster is hier te 
v i n d e n : h t t p : / / d o o d l e . c o m / p o l l /
epyxnrg2vhnkrrts. Graag horen we jullie 
feedback  met betrekking tot zaken die 
verbeterd kunnen worden dan wel niet 
d u i d e l i j k z i j n v i a 
admin.regenboogschool@gmail.com.  We 
hebben vernomen dat enkele ouders niet 
in onze size S hesjes passen ondanks 
verhitte pogingen. We hebben daarom 
grotere hesjes besteld. Graag de hesjes 
dragen zodat het voor iedereen duidelijk is 
wie de pauze dienst heeft. 

Wie kent er iemand.. 
…die trustee wil worden? We zoeken één 
of twee extra trustees. Kandidaten moeten 
idealiter Nederlands zijn, daarnaast 

moeten ze geen huidige verbinding met 
de school hebben. Potentiële kandidaten 
kunnen worden doorgegeven v i a 
admin.regenboogschool@gmail.com, of 
aan iemand van het bestuur. 

WiFi 
De school heeft een WiFi dongle om 
tijdens de lesuren in de grote hal van de 
school aan ouders Wifi te kunnen 
a a n b i e d e n . H e t n e t w e r k h e e t 
Regenboogschool en het wachtwoord is 
1987regenboog. 

Er is een aantal zaterdagen waarop 
kinderen in de hogere klassen online 
toetsen moeten doen, en de dongle zal 
dan op de bovenverdieping zijn, waardoor 
er beneden geen signaal is.  

Buitenschoolse 
activiteit 
Ook dit schooljaar willen we weer een 
extra (buitenschoolse) activiteit voor de 
kinderen organiseren. Vorig jaar zijn er een 
aantal journalisten in de klas gekomen om 

te vertellen over hun beroep. In het 
verleden hebben kinderboekenschrijvers 
de school bezocht. Voor dit jaar zijn we 
nog op zoek naar een activiteit. Alle 
ideeën en initiatieven zijn welkom! 

Opzegbeleid 
Op basis van het aantal leerlingen gaat de 
Regenboogschool overeenkomsten aan 
die niet direct aangepast kunnen worden 
als 1 of meerdere leerlingen opzeggen. 
Vandaar dat sinds het begin van de dit 
schooljaar een nieuw opzegbeleid van 
kracht is. Samengevat betekent dit:  

1. Gedurende het schooljaar is de 
opzegtermijn 3 kalendermaanden die 
ingaan vanaf de eerste van de maand.  

2. Leer l ingen worden automat isch 
a a n g e m e l d v o o r h e t k o m e n d e 
schooljaar.  

3. Leerlingen die niet terugkomen in het 
nieuwe schooljaar dienen vóór 1 juli te 
worden afgemeld.  

Het complete opzegbeleid is terug te 
vinden in de schoolgids.
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