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Bedankt!
De laatste week van dit bijzondere schooljaar
2020-2021 breekt maandag aan. Voor mij betekent
dit de laatste week van mijn tijd als interim op Het
Kleurenlint (Regenboog). Een periode die begon in
februari 2019, toen ik Caroline Kruikemeijer mocht
vervangen. Vorig jaar vertrok directeur Peter
Molenaar en mocht ik als directeur van, toen nog De
Regenboog, verder.

Met het team hebben we dit schooljaar de splitsing
van de school vormgegeven. De splitsing werd heel
zichtbaar toen onze locatie een aparte school werd
en een nieuwe naam kreeg, CBS Het Kleurenlint.
Compleet met nieuw logo en website.Ook op
www.scholenopdekaart.nl is Het Kleurenlint te
vinden.

Naast de nieuwe naam, was en is er ook veel
aandacht voor onze nieuwe school in aanbouw. De
werkgroep, onder leiding van juf Carola, is druk bezig
(geweest) met de inrichting van het gebouw en met
het uitzoeken van nieuw meubilair.
De bedoeling is dat we net voor de kerstvakantie
verhuizen, zodat we 10 januari 2022 in de nieuwe
school kunnen starten.

Ook onderwijsinhoudelijk was het een goed jaar. Als
team zijn we gegroeid in het lesgeven op afstand.
Het ontdekkend en onderzoekend leren in de
onderbouw is verder uitgewerkt en er is een
werkgroep die nieuwe (digitale) rekenmethodes heeft

uitgeprobeerd. Ook hebben we ons georiënteerd op
een nieuwe methode voor thematisch werken in de
groepen 4 t/m 8. Voor beide trajecten zal in het
nieuwe schooljaar een keuze worden gemaakt.

Kortom, de school en het team zijn volop in
ontwikkeling, fijni!
De afgelopen 2,5 jaar heb ik enorm genoten van de
samenwerking met de teamleden en met de ouders
(in het bijzonder die van de OR  en MR). En wat heb
ik genoten van de kinderen! Want daar doen we het
tenslotte allemaal voor. Dit stukje uit een nummer
van Whitney Houston wil ik graag met jullie delen, het
zegt alles...
I believe the children are our future
Teach them well and let them lead the way
Show them all the beauty they possess inside
Give them a sense of pride to make it easier
Let the children's laughter remind us how we used to be

Met alle mooie uitdagingen voor de school in het
vooruitzicht draag ik de directietaken in vertrouwen
over aan Kim Rietveld.

Kinderen, ouders en teamleden wens ik zowel privé
als op Het Kleurenlint alle gezondheid en geluk.

Hartelijk bedankt voor de mooie tijd!

Anneke de Jong
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Kim Rietveld stelt zich voor...

Beste ouders/verzorgers,

Vol trots stel ik mijzelf aan u
voor als directeur van CBS
Het Kleurenlint. Mijn naam is
Kim Rietveld en ik woon
samen met mijn man en twee
honden, Bobby en Charley, in
Dordrecht. In mijn vrije tijd ben
ik graag sportief bezig, maar
het liefst trek ik er, samen met
man en honden, op uit.

Vanaf 2007 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst
als leerkracht en daarna ben ik op twee scholen als
locatieleider werkzaam geweest.
Drie jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar
Rhoon, waar ik als adjunct-directeur heb bijgedragen
aan een mooie kwaliteitsslag binnen het onderwijs.
Mede hierdoor hebben we, met elkaar, het predicaat
‘GOED’ van de onderwijsinspectie verdiend.
Daarnaast heb ik een grote interne verbouwing
gecoördineerd en samen met het team thematisch
onderwijs vorm gegeven. Na het behalen van onder
andere deze mooie resultaten, was het tijd voor een
nieuwe uitdaging en stap in mijn carrière.

Ik heb er enorm veel zin in om bij Het Kleurenlint aan
de slag te gaan en met elkaar in te gaan zetten op de
onderwijs- en teamontwikkeling, waarbij het
versterken van het ‘wij’-gevoel een essentieel
onderdeel zal zijn. Samen toewerken naar een sterk
en educatief partnerschap, om zo te zorgen voor een
brede en optimale ontwikkeling van ieder kind!
Voor nu wens ik iedereen een hele mooie
zomervakantie en ontmoet ik u graag in het nieuwe
schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Kim Rietveld

Vanuit de gebedsgroep
Heb je zin om je steentje bij te dragen aan de school
en zou je dit willen doen door middel van bidden?
Dan ben je van harte welkom om 1x in de maand
mee te bidden. Nu komen we op woensdagmorgen
gedurende 1 uurtje bij elkaar. We drinken gezellig
koffie, praten over school over zorgen of ziekte die er
zijn onder kinderen of leerkrachten maar ook over
dingen waar we dankbaar voor zijn. Daarna bidden
we voor deze kinderen en leerkrachten en bidden
voor goede sfeer op school, een veilige haven voor
de kinderen en wijsheid voor leerkrachten. Er is altijd
heel veel om voor te bidden en te danken! :)

Wil je eens kijken of het iets voor je is? Stuur dan
een mailtje (heleneheule@gmail.com) en dan
nemen we contact met je op, groeten Hélène

Gevonden voorwerpen
Helaas zijn er ook nu weer veel gevonden
voorwerpen op school. Meester Dik zet
dinsdagochtend 13 juli a.s. de bak met gevonden
voorwerpen onder het afdak bij de hoofdingang.
De voorwerpen die donderdag niet opgehaald zijn,
gaan naar de kringloopwinkel.

Uitzwaaien groep 8
Afgelopen dinsdag hebben we genoten van de
musical van groep 8 ‘Sabbotage op het spoor’die
opgevoerd werd in ‘De Nieuwe Doelen’.

Vandaag is groep 8 naar het Klimbos geweest en
terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, zijn ze bezig met de
N8 van groep 8, het alternatief voor het schoolkamp.
De kinderen hebben vanavond nog allerlei leuke
activiteiten en slapen dan een nachtje op school. Nou
ja, slapen…

Woensdag 14 juli a.s. neemt groep 8 echt afscheid
van de basisschool. We zwaaien de kinderen met de
hele school uit. Om dit veilig te kunnen doen, is de
parkeerplaats gedeeltelijk afgesloten, zoals altijd op
vrijdag.

Afscheid juf Corry
Woensdag 7 juli jl.hebben we het afscheidsfeestje
gevierd van juf Corry Hoeke die na 34 jaar een punt
zet achter haar loopbaan in het onderwijs.

Alle 280 leerlingen van Het Kleurenlint stonden Corry
voor de school op te wachten om haar te
verwelkomen. Door een mooie haag (rood, haar
lievelingskleur) van 'haar' groep 4 mocht Corry op het
podium plaatsnemen waarna de hele school haar
toegezongen heeft.

De laatste 28 jaar
was Corry werkzaam
op De Regenboog
ofwel Het Kleurenlint,
zoals onze school
sinds maart jl. heet.
Corry heeft in
verschillende groepen
gewerkt en groep 3
was haar specialiteit.
Corry heeft wel 1000
kinderen lezen
geleerd.

Straks gaat zij van
haar welverdiende
vrije tijd genieten,
samen met haar man en (klein)kinderen.

We gaan Corry missen!
______________________________________



Jaarplanning 2021-2022
De schoolvakanties voor 2021-2022 staan inmiddels
op de website van de school. Omdat we ons als team
willen blijven ontwikkelen, is er een aantal
studiemomenten voor het team gepland.

In verband met de verhuizing naar het nieuwe
schoolgebouw zijn de kinderen vrij op donderdag en
vrijdag voor de kerstvakantie. In de

2021-2022 jaarplanning ouders CBS Het Kleur…
zijn de belangrijkste data voor komend schooljaar
vermeld. Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt
u meer informatie over de informatiemiddag en de
startgesprekken.

Bibliotheek Boek ’n Trip

beleef de mooiste verhalen met de gratis
online Bibliotheek-app

Tijdens de zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl kun je
de mooiste verhalen beleven. Gewoon op je telefoon

of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app
download je de leukste e-books en luisterboeken.
Voor iedereen tussen de 0-18 jaar. Ook als je nog

géén lid bent van de bieb.

De zomeractie loopt van 1 juli tot en met 31
augustus. Ben je nog geen lid van de bieb? Dan mag
je in de actieperiode 10 e-books en 10 luisterboeken

lezen. Er is keuze uit duizenden boeken.
Klik hier voor meer info en om mee te doen!

www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip

Zomervakantie aanbod Gorinchem
Vervelen is er deze zomervakantie niet bij!
Want zoals elke zomer, organiseren we in Gorinchem
het zomerprogramma in samenwerking met
organisaties en verenigingen in Gorinchem. Het
boekje met alle activiteiten komt eraan!

Wil je nu vast weten wat er te doen is? Kijk dan op
sportingorinchem.nl: Activiteitenoverzicht

Inschrijven voor activiteiten is mogelijk vanaf 12 juli
18.00 uur.

Naschools aanbod

Net als de afgelopen jaren is er ook in het komende
schooljaar weer de gelegenheid deel te nemen aan
naschools aanbod. Van twee aanbieders treft u
een bijlage aan met informatie over het aanbod
en de wijze van aanmelden.

Bij voldoende aanmeldingen start in het najaar van
2021 op CBS de Regenboog ook de groepstypecursus
van de Typetuin.

Tot slot
In de afgelopen week kregen we bericht dat CBS Het
Kleurenlint opnieuw gecertificeerd is voor het School
op SEEF verkeerslabel. Dat is een mooi resultaat!

Maar nu eerst een fijne laatste schoolweek
gewenst en daarna een prettige en zonnige
vakantie!

https://drive.google.com/file/d/1uQ1ZBAtgut2FSc-pJG0Jagd-cCtOeZNo/view?usp=sharing
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
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