
   

Maandag  24 augustus   

Dinsdag 25 augustus Vandaag is de eerste geplande ontruiming 

Woensdag 26 augustus   

Donderdag 27 augustus  

Vrijdag 28 augustus  
 

 
Maandag  31 augustus Deze week zijn er startgesprekken, u krijgt binnenkort een 

uitnodiging 

Dinsdag 1 september   

Woensdag 2 september  

Donderdag 3 september  

Vrijdag 4 september 

 

 

 

We zijn weer gestart! 
De eerste schoolweek zit er alweer op en wat ging het snel. 
Iedereen zit alweer heel snel in het (bijna) gewone ritme en vrijwel iedereen heeft het alweer naar de zin. 
We hopen voor iedereen op een heel mooi schooljaar. 
 
Weekkaart / nieuwsbrief / mail / SchoolApp / website 
Er zijn veel verschillende bronnen in omloop om het nieuws te verspreiden. 
Bijvoorbeeld de kalender, die wordt ingevoerd op de website en staat dan ook in de Schoolapp, maar deze 
komt ook – telkens in clusters van twee weken – in deze brief. Een beetje dubbel en ook best tijdrovend, zeker 
voor meerdere scholen. 
Vanuit het management hebben we het besluit genomen om de focus meer te leggen op de Schoolapp. Vanaf 
heden zullen we, naast deze weekkaart, ook alle informatie middels deze app gaan delen. Vanaf de 
herfstvakantie zal informatie enkel via de schoolapp gedeeld worden. Vanzelfsprekend kan er – indien nodig – 
een mail vanuit school gestuurd worden wanneer dit nodig blijkt te zijn. We willen u dan ook vragen om de 
Schoolapp (SchoolsUnited) te downloaden. Mocht dit niet lukken, dan verzoeken wij u om contact op te 
nemen met de leerkracht van uw kind(eren). 
 
Heeft u de schoolapp al in gebruik, maar kloppen de groepen van uw kind(eren) in de app niet meer, dan kan 
er via het ouderportaal op de schoolwebsite ( www.regenboogslagharen.nl) een wijziging worden 
aangebracht. U kunt zich in het ouderportaal inloggen met uw eigen aangemaakt account, waarna u bij de 
basisgegevens de groepen kunt wijzigen. ZO blijft u altijd op de hoogte van de belangrijke/bijzondere 
activiteiten in de groep. 
 
Nog geen account? Dan kunt u via het ouderportaal op de website ook een eigen account aanmaken, die 
automatisch gekoppeld zal worden aan de schoolapp. 
  
Even voorstellen 
Mijn naam is Annita Post, 51 jaar, gehuwd, moeder van twee volwassen dochters en woonachtig in Nieuw-
Amsterdam. Sinds dit schooljaar ben ik locatiecoördinator op OBS De Regenboog. 
Vorig schooljaar heb ik af en toe meegekeken met het team van OBS De Regenboog toen bekend werd dat 
we samen met OBS Cantecleer in Kloosterhaar en OBS Prinses Irene in Gramsbergen één scholengroep 
zouden gaan worden. Op die beide scholen was ik ook toen locatiecoördinator naast Jent Hadderingh als 
directeur. 

OBS De Regenboog 
Vergouwlaan 3 
7776 BJ Slagharen 
0523682206 

http://www.regenboogslagharen.nl/


Vanaf nu ben ik dus locatiecoördinator op alle drie de scholen van onze scholengroep De Driehoek. In die 
hoedanigheid richt ik mij op zaken als inschrijvingen, klassenbezoeken (met camera gericht op het handelen 
van de leerkrachten), kalender, de nieuwsbrief (tot de herfstvakantie) en natuurlijk nog veel meer.  
Ik hoop samen met de collega’s een fijn jaar voor uw kind(eren) te kunnen realiseren. 
 
Hallo, 

 Mijn naam is Emmelie Stoeten, ik ben 23 jaar oud. Ik ben nu laatstejaars student aan de PABO te 
Windesheim Zwolle. Ik loop nu stage in groep 3. Hier ben ik op de maandag en de dinsdag. Dit is vanaf 
december ook mijn eindstage waarbij ik de maandag, dinsdag en woensdag zelfstandig draai. Ik heb er zin in 
en ben ook erg enthousiast om dit jaar te beginnen.  
Misschien tot dan! 
(Emmelie zal voor haar opleiding ook opnames (film en foto’s) maken in de klas. Dit zal enkel voor de 
opleiding gebruikt gaan worden.) 
 
Hallo allemaal,  
 
Mijn naam is Peter Möhlmann, 37 jaar en ik ben samen met mijn gezin, 2 kinderen, woonachtig in 
Klazienaveen. Sinds dit schooljaar vorm ik samen met Annet Horsting de directie van de school. Hierin zullen 
wij intensief samenwerken met Annita Post, als locatiecoördinator en alle leerkrachten om het onderwijs 
voor de kinderen optimaal te kunnen vormgeven.  
 
Na vijf jaar als leerkracht voor de klas te hebben gestaan, ben ik in 2012 gestart als schoolleider op een 
school in Emmen. Van 2016 t/m 2018 ben ik directeur geweest van twee scholen in Emmen en 
Noordscheschut. Na een uitstapje als teamleider in het voortgezet onderwijs, kreeg ik de kans om met 
ingang van dit schooljaar bij Onderwijsstichting Arcade aan de slag te gaan, en daarmee ook op bij jullie op 
school. Een mooie kans binnen een mooie scholengroep en onderwijsstichting.  
 
De eerste weken van dit schooljaar staan voor mij in het teken van kennismaking. Ik zal dan ook proberen 
om, wanneer ik aanwezig ben met u als ouder, maar vooral met de kinderen, in gesprek gaan om elkaar 
beter te leren kennen.  
 
De insteek van ons (Annita, Annet en ik) is om zoveel mogelijk fysiek op de scholen aanwezig te zijn. Hier 
streven we ook naar. Uiteraard is de leerkracht van uw kind(eren) het eerste aanspreekpunt voor u als 
ouder/verzorgers. Ikzelf ben via e-mail bereikbaar op pmohlmann@sg-owsa.nl . 
 
Ik wens alle kinderen, ouders en leerkrachten een heel mooi schooljaar toe!  
Groet  
Peter Möhlmann 
 

 

Beeldcoaching in de groep.  

 

Voor haar studie Beeldcoaching zal intern begeleider Laura Evers filmen in de groep. De inhoud van de 

beelden is gericht op het lesgeven in de groep. De beelden zal zij samen met de leerkracht bekijken en 

bespreken. Deze beelden worden niet verstrekt aan derden en kunnen alleen bekeken worden door enkele 

studiegenoten en begeleider van de opleiding. Bij vragen hierover, kunt u contact opnemen met Laura of 

directie. 

 

mailto:pmohlmann@sg-owsa.nl

