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In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor:
- Biddag 2023
- Met pensioen, tijd om andere dingen te doen
- Schoolreis

Biddag 2023
Op woensdag 8 maart aanstaande wordt er in de Protestante Kerken Biddag voor 'Gewas en
Arbeid' gehouden. Niet alleen wordt er voor 'Gewas en Arbeid' gebeden maar er wordt ook in
gebed aandacht besteed aan de actualiteiten en de wereld om ons heen.
Als gebedsgroep van school hebben we ook op deze ochtend 8 maart om 830 een
gebedsmoment. U bent van harte welkom om mee te doen.
We beginnen op deze dag ook met gebedsdozen, die in de bovenbouw groepen worden
uitgedeeld. Daarin kunnen kinderen een gebedspunt stoppen en wij als gebedsgroep gaan
daar dan voor bidden.
Groeten Jeanette, Marjolein, Ruth, Hanna, Ellen, Judith en Marian

Met pensioen, tijd om andere dingen te doen
Per 1 mei a.s. is het zover, dan zal ik met pensioen gaan en het stokje
van de schooladministratie doorgeven aan mijn opvolger. Voor mij zal dat
vast wennen zijn na zoveel jaren actief te zijn geweest op CBS De
Regenboog & CBS Het Kleurenlint.
In 1992 ben ik als invalleerkracht gestart op locatie Retranchement,
waarna ik al snel een vaste aanstelling als leerkracht kreeg. Op alle
toenmalige locaties van De Regenboog ben ik werkzaam geweest als
leerkracht en remedial teacher: locaties Retranchement, Albertine
Kehrerstraat, Top Naeff en Hoog Dalem. Mooie jaren, waarin het nooit
saai werd, het onderwijs blijft altijd in beweging.
In 2015 was ik toe aan een nieuwe impuls en heb ik gesolliciteerd naar

een andere functie binnen de school, die van administratief medewerker. Van die overstap
heb ik nooit spijt gehad, want ook dit werk paste me precies. In die baan heb ik veel
bijgeleerd en heb ik van iedere dag genoten. Ik heb in het werk steeds geprobeerd
vriendelijk, betrokken, positief, behulpzaam en vakkundig te zijn.
Maar voor alles is een tijd en een plaats, een tijd om te starten en een tijd om te stoppen.
Terugkijkend ben ik dankbaar jarenlang zo veel vertrouwen ontvangen te hebben.
Vertrouwen van kinderen, ouders en collega’s. Fijn om met zoveel aardige mensen
samengewerkt te hebben!
Dank hiervoor!
Gera Visser
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Schoolreis
Maandag 15 mei is het zo ver! De kinderen mogen op schoolreis.
Dit jaar is ervoor gekozen om naar de Efteling te gaan met de groepen 3 t/m 7.
De reserveringen van het park en de bussen zijn geregeld. Om dit te kunnen bekostigen
wordt er van u als ouder een bijdrage gevraagd van €37,50 per kind.
Om dit bedrag te betalen krijgt u deze maand een digitaal betaalverzoek via de mail. Hierbij
zal gebruik gemaakt worden van WIS collect.
Als u dit bedrag liever op de oude manier wilt overmaken kan dit ook. Dan kunt u een mailtje
sturen naar admin.kleurenlint@stichting-logos.nl.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Groeten van de schoolreiscommissie

In de bijlage
❖ Kledingbeurs in het Oosterlicht
❖ Theaterhuis Gorinchem


