NIEUWSDRUPPEL
8 juni 2018

NAARANDERESCHOOLTIJDEN
M.i.v. 1-8-2018 stappen we over op het vijf gelijke dagen model: vijf
schooldagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.
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-
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Alle leerlingen nemen brood en drinken voor de gezonde lunch mee
naar school en eten met hun leerkracht in de groep.
Vóór of na het eten gaat iedere groep een kwartier naar buiten, onder
toezicht van een aantal huidige TSO medewerkers en een MT lid.
We hebben een rooster gemaakt, waarin de groepen geclusterd
worden en iedereen om de beurt binnen het tijdsbestek van een uur
buiten speelt. Op deze manier gebruiken we de ruimte op ons plein en
het Cruijff Court optimaal.
De praktische voorbereidingen zijn bijna afgerond.
De leerkrachten hebben nieuwe roosters ontworpen en we hebben
extra tijden voor bewegingsonderwijs ter beschikking gekregen en
ingeroosterd in sporthal De Werf.
De afspraken voor het toezicht tussen de middag zijn gemaakt.
Partners waarmee we samenwerken en diverse organisaties zijn door
ons geïnformeerd over de nieuwe schooltijden, zodat iedereen er
zoveel mogelijk rekening mee kan houden.
Op 27 augustus, de 1e schooldag, vervalt de inloop 'oude stijl'. Alle
leerlingen mogen van 8.30 - 9.00 uur met hun ouders kennismaken in
de nieuwe groepen. Om 9.00 uur beginnen de lessen.
Nieuwe vierjarigen mogen vanaf augustus 4 dagen kennis komen
maken om te wennen op de basisschool. Ouders mogen met de
leerkracht en/of intern begeleider kiezen voor 4 hele dagen òf 4
ochtenden tot 12.00 uur.
Vanaf 27 augustus gaat de school dagelijks om 14.00 uur uit.
Alle medewerkers hebben daarna een verplichte pauze van 14.15 14.30 uur. Ze zijn dan niet beschikbaar voor ouders en leerlingen en
ook niet telefonisch bereikbaar.
De workshops voor groep 3a, 3b, 4a, 4b en 5a zijn vanaf augustus op
maandagmiddag van 13.00 -14.00 uur.
De workshops voor groep 5/6b, 6a, 7 en 8 zijn vanaf augustus op
woensdagmiddag van 13.00 -14.00 uur.
De uitleen van boeken via onze schoolbibliotheek o.l.v. Jeannette
Zeggelaar, wordt verplaatst van dinsdagmiddag naar woensdag.
Heeft u thuis, waar nodig, ook alles georganiseerd zodat de overgang
naar de nieuwe schooltijden ook wat u betreft goed en soepel
verloopt?

KORT
WELKOMNIEUWELEERLINGEN
Diamontina, Hailey, Sherry-Ann,
Isa, Finn en Giovani zijn
begonnen aan de kennismaking
in de kleutergroepen.
Felicia, Guus, Ziva, Bella en Loïs
starten binnenkort met de
kennismaking in groep 1 /2.
Matthew, Mitchel, Iyobosa, Finest
en Victory starten op 27
augustus bij ons op school in
groep 2, 6, 4, 5 en 7.
Zij verhuizen of zijn al verhuisd
naar Ridderkerk.
We wensen jullie allemaal een
fijne tijd op De Regenboog!

DEKRAT MET GEVONDEN
VOORWERPEN puilt weer uit.
Vanaf 7 juni liggen de spullen
uitgestald op een tafel in de hal.
Komen jullie en komt u kijken of
er iets tussen ligt dat u mist?
Maandagmiddag 10 juni gooien
we weg, wat niet is opgehaald.

DEVOLGENDEENLAATSTE
NIEUWSDRUPPEL van dit
schooljaar verschijnt op 29 juni.
De kopij hiervoor graag
aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 22 juni.

MUSICAL GROEP8 11 JULI IN'HETPLEIN'
Zoals u al heeft kunnen lezen in vorige Nieuwsdruppels vindt de afscheidsmusical
en het officiële afscheid van groep 8 dit jaar op woensdagavond 11 juli plaats in 'Het
Plein'. Dit houdt in dat de kinderen van groep 8 op woensdag- middag hun musical
laten zien en horen aan de kinderen van de groepen 3 t/m 7. Hierdoor hebben alle
k in der en op din sdagm iddag 10 ju li vr ij.
We verwachten de leerlingen van de gr oepen 3 t / m 7 op w oen sdagm iddag 11 ju li
om 13.00 u u r op sch ool. De kinderen van de groepen 3 en 4 worden deze middag
door ouders in groepjes naar 'Het Plein' gebracht en opgehaald.
De kinderen van de groepen 5 t/m 7 gaan met de leerkrachten en begeleiders op de
fiets naar 'Het Plein'. De kinderen van groep 1 en 2 zijn op beide middagen vrij.
Zij zullen op dinsdagmorgen in de school de liedjes van de musical horen.
De musical zal ongeveer 1 ½ uur duren. Wij hopen met elkaar op een hele leuke
middag! Groep 8: Succes met het instuderen!

AGENDA
12 juni

Extra oudergesprekken

18 juni

Kunstmenu
voorstelling gr. 5 /6

18 t/m 22 juni Werkweek gr. 8
4 juli

Presentatie World
Servants i.v.m. het
zendingsproject

10 juli

Middag vrij voor alle
leerlingen!

11 juli

Afscheid groep 8,
's middags de musical
voor gr. 3 t/m 7!
Groep 1/2 vrij.

12 juli

Laatste schooldag
leerlingen

13 juli

Administratiedag
leerkrachten
Zomervakantie

OPLOSSING10 EN11 JULI BSO
Yvonne de Snoo, locatiemanager van Yes!Kinderopvang, meldde ons het volgende:
Zoals u al weet, is de school op dinsdag 10 juli om 12.00 uur uit. De kinderen zijn
natuurlijk welkom vanaf 12.00 uur voor de naschoolse opvang. Dit is drie uur
eerder, dan waar u een contract voor heeft. Wij zullen dit in rekening brengen indien
uw kind komt. Het kinderrestaurant vervalt, deze dag kunt u wel ruilen, dus op een
ander moment afnemen. Wanneer u hiervan gebruik wil maken, wilt u uw zoon of
dochter dan z.s.m. bij ons aanmelden? Daarna is het al bijna zomervakantie. Bij
voorbaat dank!

UITZWAAIENGROEP8
Donderdagmorgen 12 juli worden de leerlingen van gr. 8 nog op school verwacht.
Om 11.00 uur worden ze uitgezwaaid door alle leerlingen van de hele school!

SCHOOLMOESTUIN
Al vele jaren is vrijwilliger Peter van Bavel actief in onze
schoolmoestuin. Hij weet precies wanneer welk gewas
gezaaid, gepoot, verplant, gesnoeid of geoogst moet
worden. Samen met enkele andere zeer betrokken
vrijwilligers begeleidt hij groep 6 bij het verzorgen van de schoolmoestuin. Hiermee
zijn we erg blij; het is ontwikkelingsgericht onderwijs in de praktijk! Peter heeft
aangegeven het stokje over te gaan dragen. Hij is nog één schooljaar beschikbaar
om iemand in te werken. Wie wil deze belangrijke coördinerende taak van hem over
gaan nemen?
We zouden het heel fijn vinden als de schoolmoestuin ook na het komende schooljaar kan blijven bestaan. Heeft u interesse? Meldt u zich dan bij Elly van Driel of Nel
van den Herik. Zij geven u graag de contactgegevens van Peter van Bavel. Dank!

13 juli t/m
26 aug.
27 aug.

Eerste schooldag
2018-2019 , Inloop
van 8.30 -9.00 uur

3 september

Informatieavond alle
groepen

LICHTPUNT
Draag je het leed
van de wereld op
je schouders,
onthou dan dat je
zelf gedragen
wordt.

STOPPENSCHOOLZWEMMEN
De PCPO scholen Ridderkerk hebben het afgelopen najaar besloten om vanaf het schooljaar 2018-2019 te stoppen
met de lessen schoolzwemmen. Dit is uitgebreid besproken in het PCPO directieberaad en heeft de goedkeuring
van de directeur-bestuurder van PCPO, dhr. Ad Dogger. De MR van CBS De Regenboog staat achter dit besluit.
Onze overwegingen hiervoor zijn:
1. De strenge regels in het protocol schoolzwemmen dragen eraan bij, dat de leerkrachten het als een zware
verantwoordelijkheid ervaren om met een hele groep te gaan zwemmen.
2. We vinden goed leren zwemmen belangrijk, maar kunnen dit niet meer inpassen in onze overladen lesroosters.
De tijd, die we kwijt zijn aan het vervoer naar en van het zwembad, gaat van onze effectieve leertijd af.
3. Daarnaast vinden we het allereerst een taak voor de ouders om voor hun kinderen zwemlessen te regelen.
De gemeente Ridderkerk en de Brede School hebben geïnventariseerd hoeveel leerlingen vanaf groep 4 nog niet in
het bezit zijn van een zwemdiploma. Op gemeentelijk niveau wordt grondig nagedacht, op welke manier deze
kinderen alsnog hun zwemdiploma kunnen behalen.
De lessen bewegingsonderwijs voor groep 4 zijn m.i.v. augustus 2018 uitgebreid naar anderhalf uur per week.

OVERGANGYES! NAARSKR
Afgelopen weken hebben we diverse vergaderingen gehad om de overgang van Yes!Kinderopvang naar Kinderopvang SKR zo geruisloos mogelijk te laten verlopen. We hebben er alle vertrouwen in dat dit goed komt. We vinden
het heel fijn dat bijna alle medewerkers op onze locatie overstappen naar Kinderopvang SKR.

FORMATIEENGROEPSINDELING
Vrijdag 1 juni bent u door ons geïnformeerd over de formatie en groepsindeling voor het schooljaar 2018-2019.
We zijn erg blij dat we volgend schooljaar een extra groep kunnen formeren, waardoor de groepen kleiner worden
en dat we de gelegenheid hebben om een leerkracht uit te roosteren voor bewegingsonderwijs. Hierdoor ontstaat
ruimte voor de teamleden en kunnen we medewerkers inzetten op een wijze die past bij hun talenten. Dit komt
allemaal ten goede aan onze leerlingen!

WERKZAAMHEDENGEBOUW
De afgelopen dagen waren er schilders in de school. Er is geschilderd in de trappenhuizen, de plantenbak bij de
entree, de deuren van de hoofdingang, de vaste kasten in het lokaal van groep 6 en 5a en er zijn of worden
aanpassingen aangebracht in een aantal lokaaldeuren. Hier komt een grotere ruit in i.v.m. de openheid en
transparantie, waarna de deuren worden geschilderd in de kleuren van het lokaal.
Het huidige BSO lokaal, de zgn. 'stamruimte' van YesKinderopvang wordt in de zomervakantie getransformeerd in
het leslokaal van groep 8. Op de verdieping, in de vleugel aan de Reijerweg, zijn vanaf augustus de groepen 5a, 5/6b,
6a en 7 gehuisvest. Op de andere verdieping aan de Bachstraat zijn de groepen 3 en 4 straks te vinden.
De 4 kleutergroepen blijven beneden. De ruimte van 'De Blokhut', het technieklokaal en 2e BSO ruimte, wordt ook
verbouwd en opgeknapt. Kinderopvang SKR gaat daar vanaf 1 augustus gebruik van maken. Het lokaal van de
peuterspeelgroep wordt multifunctioneel inzetbaar. Hierdoor kan de Kinderopvang gewoon in ons gebouw blijven.
Gezien de goede samenwerking met de pedagogisch medewerkers, hechten we hier veel waarde aan!

STARTPUNT
In de methode Startpunt voor Bijbels onderwijs staan de komende weken de volgende verhalen centraal:
Week 11 juni: Hand 24:1-27 Felix, Hand 25:1-27 Festus & Agrippa
Week 18 juni: Hand 27:1-13 Op weg naar Rome, Hand 27: 14-44 Schipbreuk, Hand: 28:1-10 Op Malta
Week 25 juni: Openbaring: Boodschap voor Johannes

VERVANGINGTIJDENSHETSCHOOLKAMP
Van 18 t/m 22 juni gaat groep 8 op werkweek naar 'Het Kraanven' in Loon op Zand. Juf Elly, meester Glenn en meester
Wiebe gaan mee als begeleiding. Juf Els werkt een aantal dagen in groep 5a, juf Lydia zal op donderdag in de groep zijn.
Juf Christa werkt op maandag extra in groep 1/2d. Juf Renske werkt op dinsdag en woensdag in groep 6, juf Diana van
Veen op maandag en donderdag en juf Jacqueline op vrijdag.
We wensen groep 8 en onze collega's een fijn schoolkamp toe!

SKATES, STEPJESENSKATEBOARDS
Er zijn weer veel kinderen die met de skates, stepjes en skate boards naar school komen. We merken dat deze
materialen door de school slingeren en onze nieuwe bieb beschadigen. Dit vinden wij erg jammer. Daarom hebben we
de volgende afspraken gemaakt: De skates en skateboards mogen mee de school in en worden in een tas onder de
kapstok gezet. De skates worden buiten op een bankje uit- en aangetrokken. De stepjes moeten buiten in de
fietsenstalling worden geplaatst. Wilt u dit met uw kind bespreken? Zo zorgen we met elkaar voor een nette hal.
Bedankt!

E-BOOKSVOORHETHELEGEZINMETDEVAKANTIEBIEB
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De Vakantie- Bieb stimuleert kinderen om te lezen
tijdens de zomervakantie en biedt e-books voor het hele gezin. De app is gratis te downloaden in de App Store en
Google Play Store en is een zomercadeautje van de Bibliotheek. U hoeft hiervoor geen lid te zijn. Van 1 juli t/m 31
augustus kunnen zowel uw kinderen als uzelf genieten van meer dan 60 e-books.
Winactie: Om het lezen deze vakantie extra leuk te maken voor uw kinderen, maken ze kans op een iPad mini door uit
te leggen wat hun favoriete e-book uit de VakantieBieb is en waarom. Informatie over deelname en spelvoorwaarden
vindt u op www.vakantiebieb.nl.

NIEUWSVANUITDEPEUTERSPEELGROEP

Op de peutergroep komen we een heleboel te weten over de boerderij.
Welke dieren wonen daar? Welk geluid maken ze? Hoe heet de baby van een kip of een varken?
Daarnaast zijn we druk aan het werk op de boerderij. De dieren moeten gevoerd worden, de planten moeten
water. En de koeien worden gemolken.
Dus jullie begrijpen wel er hard gewerkt wordt.
Ondanks dat we het druk hebben met de boerderij zijn we ook bezig met een geheimproject. Maar daar
kunnen wij nog niks over zeggen (17 juni meer daarover).
Wist u dat?
-

Wij het erg fijn vinden dat de kinderen op zonnige dagen thuis al worden ingesmeerd met
zonnebrand
Dat wij op YouTube afspeellijsten hebben waar bijna alle liedjes op staan die wij graag zingen:
https://youtube.com/channel/UCy_TVsBeOhI_C6tiQ-nqc2Q

NIEUWSVANDEBSO
Bij de BSO genieten we volop van het lekkere weer. Lekker buiten spelen, maar vooral met water spelen.
Er is niet leukers om elkaar nat te maken met water. Verschillende waterspelletjes worden er
aangeboden. En na al het buitenspelen koelen we weer af met een ijsje.
De activiteiten voor de Brede School hebben we met dit weer even stop gezet. De kleuters hebben de
laatste Brede School activiteit gehad. Ze zijn gaan kleuterboksen. En wat konden ze dat goed. Een linkse
en een rechtse hoek, opstoten, opdrukken; ze deden het allemaal.
De kinderen uit groep 3 hebben op school het thema ?uit de kunst?. Als ze uit school komen, dan gaan ze
ijverig verder om kunstwerken te maken. Laatst hebben ze zelfs met verschillende soorten pasta een
strand gemaakt.
Nog een paar weken en dan begint de zomervakantie, wat hebben wij er zin in. Het thema voor de
zomervakantie gaat over Mozes. Dus de kamelen worden uit de stal gehaald, de vliegtickets naar Egypte
zijn geboekt om de reis door de Sinaï-woestijn te maken ? .
Dit is natuurlijk een grapje, maar we proberen zoveel mogelijk in de voetstappen van Mozes te treden.
En zijn reis te beleven.

