Nieuwsdruppel
29 september 2017

Kort
CBSDe Regenboog
CBSDe Regenboog bestaat in 2017 onder deze naam en op onze locatie 25 jaar! Daar zijn
we blij mee en we willen dit graag vieren. In de Kerk- en schooldienst op 8 oktober zal het
thema verband houden met het jubileum van de Regenboog. De feestcommissie voor het
25-jarig jubileum draait op volle toeren. Vanuit de evenementenbureaus in groep 6, 7 en 8
denken en werken leerlingen mee aan de voorbereidingen.
Donderdag 12 oktober vieren we feest. Die dag draaien we een continurooster van 8.30
tot 14.00 uur. De kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen voor tussen de
middag; hiervoor zorgen we op school. Leerlingen die op donderdag na schooltijd naar de
BSO gaan, zijn daar op 12 oktober vanaf 14.00 uur welkom. Wilt u met deze gewijzigde
tijden rekening houden? U ontvangt op korte termijn meer informatie van de
feestcommissie!

Kerk- en schooldienst 8 oktober
Zondag 8 oktober vindt onze jaarlijkse kerk- en schooldienst weer plaats. Het belooft een
feestelijke dienst te worden met als thema 'De Regenboog, teken van Gods
trouw'. In de dienst zal stil worden gestaan bij het 25-jarig jubileum van De
Regenboog. Dit wordt gedaan aan de hand van het verhaal van Noach.
In de week voorafgaand aan de dienst schenken we op school aandacht aan
dit verhaal. Hartelijk welkom aan al onze leerlingen en hun ouders op
zondagmiddag 8 oktober om 16.30 uur in de Christus is Koningkerk.
We hopen op een mooie dienst met een grote opkomst!
De kerk- en schooldienstcommissie

Gebruik hoofdingang
Komt u onder schooltijd uw zoon of dochter brengen of halen? Wilt u dan gebruik maken
van de hoofdingang op de hoek van beide gebouwen? U kunt daar aanbellen, wij zien
m.b.v. de camera wie er voor de deur staat en openen op afstand de deur voor u.
De ouders van de peuters van de peuterspeelgroep komen ook altijd op deze manier het
gebouw binnen. Dank voor uw medewerking!

Welkom nieuwe leerlingen
Luka, Eliana, Darryl en Olivia zijn
begonnen of starten binnenkort met
de kennismakingsdagdelen in de
kleutergroepen. Fijne tijd op De
Regenboog gewenst!
Welkom aan stagiair Joey van Beek.
Hij is eerstejaars student aan PABO
InHolland en is op maandag in groep
5a. Een leerzame tijd toegewenst!
Oproep ideeën Ouderkamer
Heeft u een onderwerp, dat te maken
heeft met opvoeding & onderwijs,
waarover u graag meer zou willen
horen via een deskundige in de
Ouderkamer? Geeft u dit dan door
aan directeur Nel van den Herik?
Ziek melden via telefoon of e- mail
Wilt u uw zoon of dochter bij ziekte
's morgens vóór schooltijd telefonisch
ziek melden via 0180-486111, of via
een mail naar de leerkracht?
De mailadressen staan op blz. 42 van
de schoolgids. Wij weten dan op tijd
waarom uw kind afwezig is. Bedankt!
De opbrengst van de zending
bedraagt tot nu toe ?108,-.
De eerstvolgende Nieuwsdruppel
verschijnt op 27 oktober. De kopij
graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl Uiterste
inleverdatum is vrijdag 13 oktober.

Ouderbijdrage en machtiging
N.a.v. de mail en de informatieavond hebben we een hele stapel ondertekende
machtigingen van u ontvangen. Hier zijn we erg blij mee, want het innen van de
Ouderbijdragen via automatische incasso verloopt vlot en goed. Willen ook de laatste
ouders de machtiging invullen, ondertekenen en inleveren op school? Dan hoeven we u
niet te bellen of mailen en dat scheelt ons veel tijd. Dank u wel!
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Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of een ander mailadres? Geeft u dit
dan z.s.m. aan de leerkracht van uw zoon of dochter of aan de directeur door? Dan kunnen
we dit aanpassen in de leerlingenadministratie, zodat alle gegevens kloppen. Dank!
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Aanmelding nieuwe leerlingen
Op de teldatum 1 oktober 2017 verwachten we 301 leerlingen in huis te hebben;
afgelopen schooljaar is het leerlingenaantal met 31 gegroeid! Hierdoor hebben we dit
schooljaar 12 groepen kunnen realiseren en dat werkt erg prettig. Vanaf 1 oktober 2014
hebben we een flinke groei doorgemaakt. Voor het huidige schooljaar zijn tot nu toe 30
nieuwe leerlingen aangemeld.
Heeft u thuis nog een aanmeldingsformulier liggen van een zoon of dochter die 4 jaar
wordt vóór 1 oktober 2018 ; levert u dit dan z.s.m. bij juf Nel van den Herik in?
Bij voorbaat dank! Dan kunnen we komende weken berekenen, op grond van de
leerlingenaantallen, hoe we de begroting moeten opstellen en hoeveel groepen we
denken nodig te hebben m.i.v. augustus 2018.

Workshops en talentontwikkeling
Zoals u waarschijnlijk wel weet, hebben wij elke maandagmiddag workshops. Het eerste
uur de groepen 3, 4 en 4/ 5. Het tweede uur van de middag de groepen 5, 6, 7 en 8.
Dit jaar hebben wij besloten om meer aan te sluiten bij de talenten van de kinderen en ze
dan ook de kans te geven hier dieper op in te gaan.
Elke leerkracht heeft een workshop die bij hem/ haar past. De leerlingen kiezen uit de
aangeboden workshops een workshop waarin hij/ zij het meest geïnteresseerd is, die past
bij zijn of haar talenten of juist een nieuwe uitdaging is. De workshopronde duurt nu dan
ook 4 weken om dieper op de lesstof in te kunnen gaan. Na deze ronde is er nog een kans
om een ander onderdeel van de ronde te kiezen.
Zo komt er een divers aanbod van technieken voorbij, maar ook de mogelijkheid om eens
wat meer met deze techniek aan de gang te gaan. Zo
hebben we ons de afgelopen weken bezig gehouden met:
-hoe maak je een schilderij met druktechnieken,
-koken: voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en koekjes,
-weven,
-werken met klei,
-toneelspelen: een tableau vivant,
-een presentatie maken.
Al met al een breed scala van onderwerpen!

Lichtpunt
"Als de Regenboog
aan de Hemel staat
zal Ik hem zien en
denken aan het
eeuwigdurend
verbond tussen Mij en
alle levende wezens
op aarde"
Genesis 9:16

Zin in lezen!
Zoals u weet is de werkgroep Bibliotheek druk bezig met het maken van de
kasten voor de nieuwe schoolbibliotheek. Er komen kasten met kleurrijke
zitjes waar de kinderen lekker rustig kunnen lezen en waar de voorlees oma?s kunnen voorlezen aan
groepjes kinderen. De kasten staan klaar om te
worden geschuurd en geverfd. De werkgroep
Bibliotheek is hier samen met een aantal
leerkrachten al druk mee bezig.
Het schuren en verven kost tijd en daarom
kunnen we uw hulp goed gebruiken. Dus bent u
schilder of handig met klussen en wilt u graag
helpen?! Meld u zich dan aan door te mailen
naar: regenboog_or@pcpobr.nl
Vast hartelijk bedankt!
De biebcommissie

Voorleeswedstrijd in de Kinderboekenweek
We zijn in de groepen 4 t / m 8 heel druk met de voorleeswedstrijd! Spannende, vrolijke, grappige verhalen worden
voorgelezen en soms hoor je een groep lachen om het voorgelezen verhaal! Spannend vinden de voorlezers het wel!
Er wordt natuurlijk wel geluisterd naar hoe jij voorleest en ook wordt er op een aantal punten gelet, zoals bijvoorbeeld:
- de keuze van het boek
- duidelijk en rustig voorlezen
- op toon lezen
- oogcontact
Maar het is ook heel leuk om te ervaren hoe goed er geluisterd wordt door de andere kinderen. En natuurlijk is het heel
fijn om applaus, complimentjes en tips te krijgen na het voorlezen. Op dit moment is er nog niet bekend welke kinderen
4 oktober aan de voorleeswedstrijd van ?De Regenboog?gaan meedoen. Dat blijft nog even een verrassing.
Spannend hoor! We kijken er wel erg naar uit! Voor nu geven we alle voorlezers een groot compliment! Jullie hebben het
echt SUPER gedaan!
De groepen 1,2 en 3 maken hele mooie tekeningen over een boek wat in de groep voorgelezen wordt. Deze week zullen
de tekeningen ook te bewonderen zijn in de hal. Wie, o wie gaat de gouden penseel winnen?
We gaan niet echt met het thema van de Kinderboekenweek ( 4 t/ m15 oktober) aan de slag. We zijn heel druk met het
thema ?Feest?voor het komende jubileum, wat 12 oktober gevierd zal worden. Rond dit thema worden ontzettend veel
boeken gelezen en er wordt over geschreven.
Ook zullen er nog groepen naar verschillende voorstellingen gaan. Op dit moment zijn de data en tijden van de
verschillende voorstellingen nog niet bekend. U wordt hiervan op de hoogte gehouden. Het is misschien wel leuk om met
uw kind(eren) de boekenwinkel of de kinderboekenwinkel te bezoeken, omdat lezen dan voor de kinderen centraal staat.
Dit jaar zal er namelijk ook geen boekverkoop op school zijn.
De kinderen zijn nu druk aan het voorlezen. Doet u als ouders ook mee? Voorlezen is ontzettend belangrijk, maar ook heel
leuk en gezellig om samen met uw kind(eren) te doen!
Hartelijke groeten, de kinderboekenweekcommissie

Andere schooltijden
In het komende half jaar hopen we als team en MR besluiten te kunnen nemen over de invoering van het vijf gelijke
dagen model op CBSDe Regenboog. Afgelopen weken is hierover op verschillende niveaus weer overleg gevoerd. Het
aantal leerlingen dat tussen de middag op school blijft eten, is opnieuw toegenomen en we kampen steeds vaker met
ruimtegebrek. De noodzaak van andere schooltijden wordt eigenlijk steeds groter. We hebben een plan
uitgewerkt, hoe we de pauzes voor de leerkrachten kunnen organiseren. De kinderopvangorganisatie is
bereid om ouders met specifieke vragen over de kosten, gerelateerd aan hun inkomen en de
belastingteruggaaf, uitleg te geven waardoor er duidelijkheid komt. Maatwerk dus! We hopen z.s.m. de
ouder- enquête uit te zetten om te peilen of een meerderheid van de ouders vóór het vijf gelijke dagen
model is. Het is ons streven om per 1-8-2018 te starten met de nieuwe schooltijden: vijf schooldagen van
8.30 - 14.00 uur. We verwachten hiervan veel meerwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs en de rust en continuïteit
voor onze leerlingen. Zie ook het vorig jaar verstuurde informatieboekje. Het boekje is ook in te zien via onze website
www.regenboogridderkerk.nl bij ouderinformatie / schooltijden.

Startpunt
In de methode Startpunt voor Bijbels onderwijs, die in alle groepen gebruikt wordt, staan de komende weken de volgende
verhalen centraal:
Wk 2 okt: Ex: 32:1-20 Het gouden kalf, Ex 32:30-33:4-17 God vergeeft, Ex 34 Nieuwe stenen tafelen
Wk 9 okt: Ex 36: 8-38 Bouw tabernakel, Ex 40: 1-38 De tabernakel is klaar, Num 11:4-33 Kwakkels
Wk 23 okt: Num 13-14: 35 Verspeiders, Deut 34: 1-12 Mozes'fout en afscheid

Staking 5 oktober
Zoals u weet doet ook CBSDe Regenboog mee aan de landelijke actie op 5 oktober a.s., voor de toekomst van het onderwijs, maar
vooral voor de toekomstige generaties leerlingen, waaronder uw kinderen. De schooldeuren blijven op donderdag 5 oktober a.s.
gesloten. Op vrijdag 6 oktober is uw kind weer van harte welkom.
Wanneer uw kind deze dag reeds gebruik maakt van de BSO, dan kunt u bij de betreffende instelling terecht om een hele dag BSO
af te nemen. Wij adviseren u -wanneer u van deze dienst gebruik wilt maken en om te voorkomen dat er geen plek beschikbaar iszo spoedig mogelijk met de BSO een afspraak te maken over een beschikbare plaats en de hieraan verbonden kosten.
De medewerkers van Yes!Kinderopvang lieten ons weten, dat zij op 5 oktober werken en dat de ouders een studiedag kunnen
inzetten of een extra dag afnemen. Er zijn maximaal 60 kindplaatsen beschikbaar.

Zending World Servants; spaart u mee?
Iedere maandagmorgen mogen de kinderen geld meenemen, dat bestemd is voor de zending. Ook dit schooljaar willen we weer
gaan sparen voor een prachtig doel, namelijk ?The World Servants.?
Afgelopen donderdag hebben de kinderen via een presentatie gehoord en gezien waar wij voor gaan sparen: Wij sparen voor het
project in Zambia van World Servants. In de zomer van 2018 gaat juf Renske met haar studiegenoten Niels en Melanie daar
bouwen. Met een groep helpen ze bij de bouw van 3 klaslokalen en een kantoor. Daardoor kunnen de kinderen uit Zambia beter
onderwijs krijgen.

In de gang bij het kinderrestaurant komt binnenkort een school van papier te hangen. Iedere opgeplakte baksteen staat voor 20
euro en zo bouwen/sparen we met elkaar voor dit mooie doel! Helpt u daar aan mee? Alvast heel erg bedankt!

Nieuws over het evenementenbureau
'Voor al uw feesten en partijen !'
Omdat de school op donderdag 12 oktober precies 25 jaar bestaat, gaan we een groot
feest organiseren. Groep 8 gaat een feest organiseren voor de kinderen van groep 3
t/ m 5.
De klas hebben we verdeeld in verschillende groepen; Muziek en dans, Activiteiten,
Entertainment en Publiciteit. De groep voor de activiteiten is het grootst, die gaan hele
leuke spelletjes doen met de kinderen.
De groep ?Publiciteit?maakt de posters voor het feest en maakt de uitnodigingen. Ook
maken ze een filmpje voor de kinderen van groep 3. Ons evenementenbureau wordt
geleid door een bestuur. In het bestuur zitten twee directeuren die er voor zorgen dat
de planning klopt. Ook houden zij regelmatig een vergadering met de verschillende
groepjes, zodat alles goed georganiseerd wordt.
We hopen op een fantastische dag, want wij hebben er al zin in! U wordt binnenkort verder geïnformeerd over de invulling van deze
dag. Wel kunnen we u alvast vertellen dat we deze donderdag een continurooster draaien. De kinderen zijn dan om 14.00 uur uit!
Groetjes van Maurice en Joëlle uit groep 8 (van de publiciteit)

BZT show
Op 6 oktober gaan we met de klas naar de bzt show. Eerst wou ik mezelf opgeven voor de bzt show, alleen toen had ik het idee om
met de klas te gaan. Heel leuk is dat, dus toen hadden we gevraagd om met de hele klas te gaan en dat kon gelukkig!
Iedereen kan naar de bzt show, dus dan gaan we met iedereen naar de bzt show! Wat is de bzt show? Waar staat BZT eigenlijk voor?
Het betekent bloed, zweet en tranen. Wat doe je in de bzt show? Als je geluk hebt, dan word je uitgekozen bij een spel bijvoorbeeld
jongens tegen de meiden. Op de website kan je een aflevering bekijken of een wens insturen. Dat kan via deze website
www.bztshow.zapp . Als je hierop klikt dan kom je er gelijk. Het wordt uitgezonden op npo 3 op Zapp. We weten nog niet wanneer en
hoe laat het op tv wordt uitgezonden , maar we zeggen het wel als we het weten. Het wordt gepresenteerd door Jetske en Pepijn.
De bzt show wordt opgenomen in Hilversum in Noord-Holland. De bzt show gaat stoppen, dus dit is de laatste kans dat je kan komen.
Groetjes Matthijs van Toor, groep 6.

Gevonden voorwerpen
Mist uw zoon of dochter een kledingstuk? Is hij of zij een gymschoen of een rugzak kwijt? Is de paraplu zoek? Kijkt u
dan in de bak met gevonden voorwerpen die in een hoekje van de hal staat, bij de klapdeuren naar de hoofdingang.
Ontbreekt er een armband, oorbel, fietssleutel of autosleutel? Kom dan informeren bij juf Nel van den Herik.
Zij bewaart kostbare voorwerpen (een bepaalde periode) voor degene die iets kwijt is!

Nieuws vanuit de peuterspeelgroep
Ons thema is gelanceerd! We zijn met alle toeters en bellen de ruimte ingegaan!
We leerden de countdown (nog wel moeilijk maar met de juf samen ging het heel goed? ),
en de ruimteraket schoot de ruimte in!
We hebben alles geleerd wat je moet doen voordat je de ruimte ingaat.
Bijvoorbeeld wat je aanhebt? .(want je kunt natuurlijk niet in je gewone kleren), hoe je sterke spieren krijgt, wat je ziet als je in de ruimte
bent, hoe je weer op aarde landt. Maar ook wat je in de ruimte doet! De proefjes die astronauten doen: blijft iets drijven of zinkt het
juist, welke kleuren krijg je als je de kleuren die je kent mengt? Aan het plafond hebben we sterren gemaakt en samen een maan en een
zon gemaakt.
U ziet: het is ontzettend gezellig bij ons! Kinderen uitdagen in een taalrijke omgeving en zo elke stap in hun ontwikkeling volgen.
Meegaan in hun spel, het begeleiden zodat zij een leuke ochtend hebben en tegelijk heel veel leren!
Wist u dat:
Wij elke ochtend beginnen met de dagritmekaarten zodat elk kind weet hoe de ochtend verloopt?
Wij (bijna)altijd liedjes zingen met het digibord?
Wij regelmatig een bijbel (prentenboek) verhaal lezen?
Elke volgende activiteit in de ochtend een eigen liedje heeft? (in de kring, opruimen enz.)
Wij altijd in ?de trein?van A naar B gaan?
Het kind wat de koekjes uit mag delen aan het eind van de ochtend altijd de deur open mag doen?
Wij werken in kleine kringen? En zo de beste kwalitatieve aandacht kunnen geven aan een kind?
Wij hopen dat de middagen weer snel vol zitten?

Nieuws van de BSO
Met de kinderen van de BSO zijn we onlangs vuil gaan rapen op het schoolplein en rondom de school. Hoeveel zakken denk je dat we vol
hadden na een half uurtje? 5 zakken! Samen met alle andere locaties van Ridderkerk doen we mee met de milieuweken. Elke week staat
er een onderdeel centraal dat met het milieu te maken heeft, zoals recycling en water. We hebben bijvoorbeeld hippe portemonnees
geknutseld van lege melkpakken. Vrijdag 6 oktober sluiten we dit thema feestelijk af met een festival bij het natuur en milieu educatie
centrum 'de Groene Draak' en in het Reijerpark. Hier gaan we waterdiertjes vangen, popcorn en broodjes bakken boven een kampvuur
en nog veel meer leuke dingen. Wil jij ook thuis een portemonnee maken van een melkpak? Ga dan snel naar deze link:
https:/ / www.youtube.com/ watch?v=UWfm4uneVv4

Paramedisch Centrum Slikkerveer
van Beethovenstraat 2b
2983 BV Ridderkerk
0180-411885
Email: denise@pcs-slikkerveer.nl

Kinderfysiotherapie
Heeft uw kind moeite met leesbaar schrijven? Beweegt uw kind wat onhandiger? Of heeft uw kind moeite om een bal te vangen?
Mogelijk is de motoriek van uw kind minder goed ontwikkeld. Kinderfysiotherapie kan uw kind helpen om bepaalde vaardigheden
( schrijven, springen, evenwicht etc.) onder de knie te krijgen. Sommige kinderen hebben daar wat extra hulp bij nodig. De
kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met
problemen in het bewegen. Wanneer een kind moeite heeft met bepaalde vaardigheden kan dit sociale gevolgen hebben. Zij kunnen
worden buitengesloten bij sport en spel. Door kinderfysiotherapie gaat uw kind weer met plezier bewegen!
Wanneer met uw kind naar de kinderfysiotherapie?
-

Uw kind loopt achter in zijn motoriek, hij/ zij wordt altijd als laatste gekozen tijdens de gym/spel.

-

Bewegingsangst; angst om te klimmen in een wandrek of angst om van de kast te springen.

-

Moeite met aankleden/ veters strikken.

-

Opvallend looppatroon ( tenenlopen).

-

Een bal niet goed kunnen vangen en/of gooien.

-

Moeite met fijne motoriek, bijvoorbeeld knutselen, knippen.

-

Moeite met leesbaar schrijven.

-

Slechte zithouding en hierdoor nek-, hoofdpijn- of rugklachten kan krijgen.

-

Uw kind valt snel tijdens de gym of met buiten spelen.

Vergoeding:
De fysiotherapie voor uw kind wordt vergoed door uw zorgverzekering. Ieder kind in Nederland heeft namelijk recht op 18
behandelingen.
Contact:
Heeft u vragen, maak een afspraak met ons en we kijken samen of uw kind gebaat is bij kinderfysiotherapie. Neem vrijblijvend contact op
met Paramedisch Centrum Slikkerveer. Onze collega Denise Koorevaar staat u graag te woord. Bel haar op 0180-411885 of e-mail
denise@pcs-slikkerveer.nl

