8 februari 2019
OPEN DAG

KORT

Woensdag 6 februari organiseerden we samen met de buitenschoolse
opvang en peuterspeelgroep van Kinderopvang SKR onze OPEN DAG.
Er kwamen heel wat ouders om een kijkje te nemen in ons gebouw en
vragen te stellen. Ouders van de Ouderraad en de leerlingen van groep
8 hebben hun enthousiaste bijdrage geleverd en ook nieuwe ouders
geïnformeerd en rondgeleid. Een compliment, speciaal voor de
leerlingen, want ze hebben dit heel goed gedaan!
Het nieuwe PCPO Oudermagazine is deze dag voor het eerst uitgedeeld
aan de nieuwe ouders en alle huidige gezinnen.
Ouders die een broertje of zusje van een kind willen aanmelden,
kunnen evt. ook via onze website www.regenboogridderkerk.nl het
inschrijvingsformulier downloaden en invullen.
Vóór 1 april 2019 hopen we alle aanmeldingen te hebben ontvangen
voor het volgende schooljaar 2019-2020.

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

10 MINUTENGESPREKKEN NIEUWE STIJL
Vanuit de ervaringen die wij hebben opgedaan met de kind-ouderleerkracht gesprekken in groep 8 en de ervaringen die we in de andere
groepen incidenteel hebben, is de vraag gekomen vanuit de
leerkrachten om de 10 minutengesprekken niet alleen met ouders te
voeren, maar met het kind erbij. Dit jaar gaan we dit doen met de
kinderen die in groep 6, 7 en 8 zitten.
De bedoeling van het gesprek is dat de leerkracht met het kind in
gesprek gaat. In het gesprek komen de volgende dingen aan de orde:
het welbevinden, de resultaten en de doelen die het kind zichzelf stelt
of die de leerkracht voor het kind heeft staan.
Zo worden leerlingen mede eigenaar van hun leerproces en kunnen
afspraken mèt het kind gemaakt worden en niet over het kind.
We hebben gemerkt dat kinderen zelf al hele goede oplossingen
hebben voor de dingen waar ze tegenaan lopen en hoe ze dingen
kunnen verbeteren als zij bepaalde hulp krijgen.
Voor u als ouder betekent dit, dat u uw kind ondersteunt en ook mede
eigenaar wordt van de afspraken die gemaakt worden.
Na de gesprekken in het voorjaar zullen wij deze evalueren. Via de
Nieuwsdruppel zullen we u informeren hoe we deze 10 minutengesprekken in het nieuwe cursusjaar vervolgen.

Dani, Maddis, Anna en Duuk
zijn aan het kennismaken in de
kleutergroepen. Hartelijk welkom
op CBS ‘De Regenboog’!

Het OUDERPORTAAL IN
PARNASSYS wordt 7 februari
opengesteld. De resultaten van de
CITO toetsen zijn ingevoerd.
U wordt hierover geïnformeerd via
de Ouderapp Social Schools.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL verschijnt op 8 maart.

De kopij hiervoor graag aanleveren
via paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 22 februari.

LICHTPUNTJE

AGENDA
14 feb.
15 febr.
18 en 19 febr.
21 febr.

Schaatsen groep 4 t/m 8
PO/VO Talentenprogramma
Adviesgesprekken VO groep 8 met ouders en kinderen
Afscheid juf Esmeralda van de teams van CBS De Regenboog
en Kinderopvang SKR
22 febr.
Afscheid juf Esmeralda van groep 6a en de ouders
23 febr. - 3 mrt. Voorjaarsvakantie
5 mrt.
Luizencontroles, Start project ‘De Blazersbende’ in groep 6a
en 6b, MR vergadering
7 mrt.
Kunstmenu Leskisten ‘Stapelwormen’ groep 5 en 6
11 mrt.
Gastlessen Kunstmenu groep 5 en 6
12 mrt.
Blazersbende groep 6a en 6b, Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (middag en avond)
13 mrt.
GMR
15 mrt.
Staking in het onderwijs van PO tot Universiteit; de school is waarschijnlijk dicht
19 mrt.
Blazersbende groep 6a en 6b, Informatieavond groep 8, Kunstmenu ‘Blauw gras’
voor
groep 7 en 8
20 mrt.
Studiedag team i.v.m. deelname OGO conferentie; alle leerlingen zijn vrij!
8 apr.
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (middag en avond)
16 en 17 apr. IEP Eindtoets
18 apr.
Paasviering in de kerk met alle groepen (mo) , Paaslunch
19 apr - 5 mei Meivakantie

STARTPUNT
Week van 11 februari: Marc 10:13-16 Jezus zegent de kinderen, Marc 10:46-52 Bartiméüs, Luc
19:1-10 Zacheüs
Week van 18 februari: Luc 10:38-42 Marta en Maria, Joh 11:1-44 Opwekking Lazarus, Luc 5:1-18
Wonderbare visvangst
Week van 4 februari: Marc 10:17-27, De rijke jongeman Marc 12:41-44 Wie gaf ‘t meest, Luc 15:8-10
De verloren penning

AFSCHEID JUF ESMERALDA
Zoals u inmiddels weet, heeft juf Esmeralda Leentvaar van groep 6a m.i.v. 1 maart een nieuwe baan
op de Rehobothschool in Ridderkerk. Dit betekent, dat ze na 16 jaar werken op onze school op 21
februari afscheid neemt van het team CBS 'De Regenboog' en Kinderopvang SKR. Vrijdag 22 februari,
op haar laatste werkdag op onze school, neemt ze afscheid van groep 6a en de ouders.

MAAK-O-THEEK
Kinderopvang SKR heeft van de gemeente subsidie ontvangen voor een pilot met leskisten
Wetenschap & Technologie via de ‘Maak-o-theek’. De BSO en de school kunnen van de voorjaarstot de meivakantie gebruik maken van een leskist. Hier zit voldoende materiaal in om met een hele

groep mee te werken of tijdens de workshops op maandag- middag voor groep 3 t/m 5 en op
woensdagmiddag voor groep 6 t/m 8. De leskist is bestemd voor leerlingen uit groep 3 t/m 8.

BLAZERSBENDE
Dinsdag 5 maart starten de leerlingen van groep 6a en 6b met het project ‘De Blazersbende’. Zij gaan
onder schooltijd met hun leerkracht naar het gebouw van Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer
om muziek te maken op diverse instrumenten. Maandagavond 15 april verzorgen ze een afsluitend
concert voor ouders en andere belangstellenden.

ACTIE ALGEMENE VERENIGING SCHOOLLEIDERS EN EVT. STAKING 15
MAART
Het is u vast niet ontgaan: de onderwijsvakbonden hebben opgeroepen tot
actie. Aan de leidinggevenden in het Primair Onderwijs is gevraagd in de week
van 4 t/m 8 februari een week lang geen vervanging te regelen bij ziekte van
leerkrachten. De reden hiervan is dat het organiseren van vervanging voor afwezige teamleden in
toenemende mate onevenredig veel tijd kost. Regelmatig is het resultaat dat er geen vervanger
beschikbaar blijkt te zijn. Vervolgens doen we als school ons uiterste best om leerlingen niet naar
huis te sturen. Hierbij belasten we vaak andere teamleden. Deze situatie is niet houdbaar. Zeker nu
het lerarentekort verder oploopt, is het voor leidinggevenden een enorme opgave geworden om
vervangers te vinden bij ziekte. Maar ook voor leerkrachten is het een opgave om in een overvolle
klas extra leerlingen les te moeten geven gedurende een of meerdere dagen. De prioriteit van
leidinggevenden moet niet liggen bij het vinden van vervanging of het zoeken naar en organiseren
van noodoplossingen voor opvang in de klas. Schijnoplossingen als klassen samenvoegen, spelletjesdagen o.l.v. onderwijsassistenten of ouders dragen niet bij aan de onderwijskwaliteit die we als
school nastreven. De tijd van leidinggevenden kan veel beter ingezet worden voor (kern)taken die de
kwaliteit van ons onderwijs ten goede komen.
De directeuren binnen onze vereniging PCPO Barendrecht-Ridderkerk ondersteunen van harte de
noodkreet, die het onderwijsveld al gedurende enkele jaren uitdraagt. We zijn echter van mening
dat dit middel niet bijdraagt aan de oplossing. CBS ‘De Regenboog’ heeft dus niet meegedaan aan
deze actie. Het is niet alleen een probleem voor de leidinggevende, maar voor alle betrokken
teamleden die ‘moeten roeien met theelepeltjes’ zoals het treffend wordt beschreven in het
volgende artikel:
https://www.trouw.nl/opinie/leraren-moeten-roeien-met-theelepeltjes-dag-in-dag-uit~a380e348/
De kwaliteit van het onderwijs staat fors onder druk. In alle sectoren - van primair tot
wetenschappelijk onderwijs - wordt er heel veel van medewerkers verwacht. In het primair
onderwijs loopt niet alleen het tekort aan leraren op, maar ook de tekorten aan
onderwijsondersteunend personeel en schoolleiders. Hierdoor neemt de toch al hoge werkdruk
verder toe. De waardering ontbreekt. Scholen hebben weliswaar een deel van het geld voor
vermindering van werkdruk ontvangen en de eerste stap voor verhoging voor de lerarensalarissen is
gezet, maar er is meer geld nodig. Meer geld voor salarissen van alle werknemers, meer tijd, ruimte
en middelen om de kwaliteit van onderwijs te blijven garanderen en het vak aantrekkelijk te maken
voor nieuwe jonge leerkrachten.

Op dit moment is het nog onzeker of de school dicht gaat op vrijdag 15 maart. We wachten de
onderhandelingen van CNV en AVS met spanning af. Wanneer dit niets oplevert, is de kans heel
groot dat het merendeel van de teamleden gebruik maakt van het stakingsrecht en dan wordt er
géén les gegeven. Wilt u hier rekening mee houden en vast evt. opvang voor uw kind(eren) regelen?

ZELFSTANDIG NAAR BINNEN
We vinden het fijn dat de ouders van de kinderen uit de onderbouw ‘s morgens nog even meekomen
naar binnen, om hun kind te begeleiden bij het ophangen van hun jas en het meenemen van de
juiste spullen naar het lokaal. De ouders van de leerlingen uit groep 1 / 2 mogen ook gewoon even
mee het lokaal in. Het is wel de bedoeling dat de kinderen leren zelf hun jas in de luizencape te
hangen en hun eten & drinken op de juiste plaats neer te leggen. Dit kunnen ze heel goed, want ze
worden steeds zelfredzamer. Vanaf groep 4 kan uw zoon of dochter zelf naar binnen, zodra de bel
gegaan is en de deuren open zijn. Wilt u uw kind steeds meer ‘loslaten’, zodat het zelfstandig zijn of
haar weg kan kiezen? Dank voor uw medewerking.

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. Dit is het laatste
schooljaar dat hij beschikbaar is om iemand in te werken. Meermaals herhaalde oproep: Wie wil
deze belangrijke coördinerende taak van hem overnemen, evt. samen met iemand anders? We
zouden het heel fijn vinden als de schoolmoestuin ook na het komende schooljaar kan blijven
bestaan. Heeft u interesse of kent u iemand die deze taak op zich wil nemen? Meldt u zich bij Elly
van Driel of Nel van den Herik. Zij geven u graag de contactgegevens van Peter. Bij voorbaat veel
dank!

ZIEKMELDINGEN
Is uw zoon of dochter ziek? Wilt u dan ‘s morgens vóór schooltijd de school informeren door
een telefoontje te plegen naar 0180-486111? U kunt ook vóór 8.20 uur een mail sturen naar
de leerkracht(en) van uw kind, zodat we op tijd weten waarom uw kind er die dag niet is.
Wilt u het ook aan BSO laten weten, wanneer uw zoon of dochter niet aanwezig is i.v.m. ziekte?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

MR
De eerste vergadering in 2019 heeft reeds plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering is met name
vooruit gekeken: de nieuwe CAO brengt een aantal nieuwigheden met zich mee die in het beleid
moeten worden ingepast. Hier is onze schooldirectie dan ook druk mee bezig; zo is het schoolplan in
“beweging” en is er ook een SWOT analyse opgesteld die hierin zal worden verwerkt. Voor de MR
was deze analyse heel herkenbaar en dat is fijn! Ouders, leerlingen en directie zitten blijkbaar op
dezelfde lijn. Dit kwam overigens ook uit de uitgevoerde tevredenheidsonderzoeken (waarover in
de vorige nieuwsbrief een beknopte samenvatting is gegeven). De leerlingenprognose voor onze
school ziet er goed uit, onze school blijft groeien. Dit brengt tevens een aantal organisatorische
vraagstukken met zich mee waar nu over wordt nagedacht. Kortom, het huidige schooljaar loopt

terwijl het volgend schooljaar alweer in voorbereiding is!

ZENDING
Iedere maandag sparen we voor ons doel: SAHARA SAHEL FOODS. Dit is een bedrijf in Niger, in
Afrika, één van de armste landen in de wereld. Verder in deze Nieuwsdruppel kunt u meer lezen
over dit project. We zitten nu op het bedrag van: 557,93. Spaart u mee? Alvast heel erg bedankt!
Elke maandagmorgen staat er in iedere groep een spaarpot klaar waarin de kinderen geld kunnen
doen. Geld wat u aan ze mee kunt geven. Graag zelfs! Er is al € 557,93 gespaard. Daar willen we u
vast voor bedanken, maar we hopen echt dat dat veel meer wordt! Dit schooljaar sparen we voor
een snoepjesmachine! Waarom zouden we daarvoor sparen, zult u misschien denken. Nou dat zit zo:
Renate Garvi, haar man Josef en hun drie kinderen Tabita (13) Priscilla( 11) en Sara
(4) wonen en werken in Niger in Afrika. Dat is één van de armste landen ter
wereld.
Zij zijn daar met behulp van giften het bedrijf Sahara Sahel gestart. Hier worden
bonen, zaden en vruchten verwerkt tot meel, couscous, sappen, olie,
geselecteerde noten en gedroogde groenten. Deze producten worden dan weer
verkocht aan de plaatselijke bevolking. Zij zetten eigenlijk productielijnen op.
Mensen en veelal vrouwen die alleen voor hun kinderen moeten zorgen omdat ze
geen man meer hebben, hebben hierdoor werk en verdienen daardoor een eerlijk
inkomen. Zodoende kunnen ze van alles voor hun gezin kopen en hun kinderen
ook gezond eten geven. De meeste vrouwen die in het bedrijf werken kunnen niet
lezen en schrijven maar ze leren wel hoe ze op een hygiënische manier goede
voedingsmiddelen kunnen maken van de opbrengsten van bomen en planten uit hun eigen
omgeving. Dat gebeurd meest handmatig. Flessen spoelen, vruchten uitpersen met een handpers,
noten selecteren, bonen vermalen, etiketten knippen, inpakken en ga zo maar door.
Renate en Josef proberen steeds meer producten te ontwikkelen in samenwerking met de bevolking.
Zo wordt er dit jaar een verblijf gebouwd met op het dak zonnepanelen. Hierin komt een oliepers te
staan die niet meer handmatig bediend hoeft te worden maar door de zon in werking wordt gesteld.
Weer een stukje vooruitgang.
Wij hebben hen gevraagd of ze nog iets nieuws wilden ontwikkelen. Dat zijn hartjessnoepjes.
Deze kunnen geponst worden uit meel van bonen. Zo krijg je snoepjes
waar veel eiwitten in zitten. Lekker en gezond! Zo’n ponsapparaat
verkopen ze niet in Niger. Alle hulpmiddelen moeten geïmporteerd
worden. Met onze actie willen wij hen helpen om ervoor te zorgen dat
zo’n apparaat er komt. Sparen jullie mee?
Natuurlijk zult u verder misschien benieuwd zijn hoe deze familie in
Niger leeft. De kinderen krijgen daar in de klas over te horen en kunnen ook een brief met een
verhaaltje en/of vragen sturen naar Tabita en Priscilla. Zij vinden
het leuk om die te beantwoorden. Die meisjes krijgen in Niger
les via een Nederlandse school en worden daarbij geholpen
door hun moeder. Maar daarbij missen ze wel hun Nederlandse
klasgenootjes. Dus post is altijd welkom!
Het is voor hen wel fijn dat ze vrienden en vriendinnen hebben
die bij hen in de buurt wonen. Daar spreken ze in het Hausa
mee. Net als jullie houden ze ook van buiten spelen op de
trampoline en samen spelletjes doen.
Jullie moeten van hen de groeten hebben!

NIEUW MEUBILAIR GROEP 1 EN 2
Voor de 4 kleutergroepen zijn nieuwe tafels en stoelen besteld. De verwachting is dat het nieuwe
meubilair half maart wordt afgeleverd. We wachten vol spanning af….
Het meubilair dat er nu staat, zal deels worden verkocht. We informeren u nader, zodra we hierover
meer weten.

HULP GEZOCHT VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen van de
groepen 8 op 20 en 21 mei. Ouders, opa’s en oma’s of
andere belangstellenden kunnen zich nu al opgeven, zodat
gekeken kan worden of we genoeg vrijwilligers hebben.
U wordt om 8.30 uur bij de brandweerkazerne verwacht.
Een dag duurt tot 15.00 uur. U kunt zich opgeven voor een dag of evt.
een
dagdeel. Voor koffie en thee wordt gezorgd.
Bij aanwezigheid voor een hele dag wordt voor de lunch gezorgd. Opgeven bij
Peter van Bavel: pjvb_10@hotmail.com of 06-12770234. Bedankt voor uw hulp!

PO/VO TALENTENPROGRAMMA
Het talentenprogramma van het Farelcollege is voor 40 kinderen van 5
verschillende basisscholen in Ridderkerk. Uit groep 8 van De Regenboog doen
10 kinderen mee aan het talentenprogramma, die zijn ingedeeld in de niveau’s
VMBO en MAVO/Lyceum. Het talentenprogramma is voor de overstap naar het
Voortgezet Onderwijs. Wij vinden het erg leuk en interessant en hopen dat
andere middelbare scholen dit ook gaan doen. Het programma is elke keer op
een andere dag. Soms doen beide niveaus het vak samen en soms doen ze het ook apart van elkaar.
We krijgen normale vakken die je op de basisschool hebt zoals rekenen en taal, maar we krijgen ook
vakken die je op het VO krijgt zoals cultuur, horeca, techniek, science, multimedia, wiskunde en
vormgeving. In de week van 13 mei kunnen wij er niet bij zijn i.v.m schoolkamp. Dit was ons
overzicht van het talentenprogramma van het Farelcollege.
Geschreven door Britt, Jasper L, Romée en Sverre

KID & FIT
Vandaag vertel ik jullie, vanuit mijn specialisatie ‘reflexintegratie’, iets over
primaire reflexen en welke gevolgen dit kan hebben op de motoriek.
Een reflex is een automatische motorische reactie op een bepaalde prikkel.
De respons komt in een fractie van seconde, zonder erbij na te denken,
zonder bewuste controle. Deze is tijdens de eerste levensmaanden van een
kind nodig om te kunnen overleven.
Een voorbeeld van een primaire reflex is de palmaire-reflex; een lichte aanraking of druk op de
handpalm zal tot sluiten van de vingers lijden bij een baby. Tijdens de eerste 12 levensweken
behoren deze sterk actief te zijn. De palmaire-reflex bereidt het kind alvast voor, zodat het na 4-6
maanden een voorwerp kan vastpakken en weer loslaten. Deze reflex zou een vervolg zijn op een
eerdere fase van de menselijke evolutie, waarin het voor een pasgeborene nog nodig was zich voor
zijn veiligheid aan zijn moeder vast te klampen. Tijdens de eerste levensmaanden bestaat er ook een
direct verband tussen de palmaire-reflex en het voeden. De mond en de handen zijn in de eerste
levensfase de belangrijkste onderzoeks- en uitdrukkingsmiddelen van een baby.
Primaire reflexen behoren echter slechts een beperkte levensduur te hebben. Als de palmaire-reflex
te lang actief blijft, kan dit problemen geven tijdens de handvaardigheid (hanteren van voorwerpen)
en het schrijven (het kind zal geen volgroeide pengreep hebben).
Vaak is ook te zien dat kinderen een hoge pendruk hebben bij het schrijven. Het aanbieden van
speeltjes/ voorwerpen waarmee de handen/ vingers van het kind zich kunnen ontwikkelen blijft
essentieel om de palmaire- eflex te integreren.
Met vriendelijke groet,
Leidiza Cardoso Silva
Kinderoefentherapeut van CBS De Regenboog

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
Zoals jullie in de vorige Nieuwsdruppel hebben kunnen lezen, zijn we druk
bezig met het thema ‘brr wat koud’.
Wat hebben we geluk gehad de afgelopen weken, dat er sneeuw lag waar
we heerlijk mee konden spelen!
In de klas zijn we nu druk bezig met de koek en zopie kraam. De kinderen
hebben heerlijke broodjes en worsten gemaakt van zoutdeeg. En je kan er
heerlijke warme chocolademelk kopen.
Daarnaast zijn we op de schaatsbaan hard aan het schaatsen en zijn er
strenge scheidsrechters die de ronden bijhouden, het startsein geven en
goed kijken wie er als eerst over de finish gaat.

Graag willen we jullie nog wijzen op de themabijeenkomst ‘Wiebelkontjes en gezonde mondjes’.
Wiebelkontjes en gezonde mondjes! Ieder kind verdient een mooie glimlach.
CJG Ridderkerk organiseert dinsdag 19 maart een themabijeenkomst
mondgezondheid. Is je kind tussen 0 en 4 jaar oud, dan ben je van harte welkom.
Tijdens deze bijeenkomst vertellen een mondhygiëniste en jeugdverpleegkundige
over feiten en fabels en de belangrijkste do’s en dont’s.
Ook krijg je praktische tips en kun je vragen stellen.
●
●
●
●
●

Wanneer:
dinsdag 19 maart 2019
Tijd:
19.15 tot 20.45 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Waar:
Bibliotheek Ridderkerk, Sint Jorisplein 77
Kosten:
geen
Aanmelden: bel 0180 – 43 39 44 of
via www.cjgridderkerk.nl/cursussen-trainingen/

Meld je snel aan, het aantal plaatsen is beperkt!

NIEUWS VAN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG

Op de BSO zijn we druk met het thema “ik hou van”. In alle groepen zijn
we er mee aan het werk.
Zo hebben we al ons lievelingsdier gekleid. En heerlijke stamppot
gekookt, waar we allemaal van gesmuld hebben. De leeuwen zijn op hout
met spijkers harten aan het maken. Wij zijn benieuwd, voor wie zij die
harten aan het maken zijn.
Omdat we zo’n sterke groei hebben doorgemaakt, hebben wij als
pedagogisch medewerkers besloten om, samen met de kinderen, alle
huisregels weer even op papier te zetten. Zo weet iedereen weer aan
welke regels hij/zij zich moet houden.
Nog heel even over de vakantie………..
Beste ouders vergeet u niet door te geven of uw kind wel of niet aanwezig zal zijn? Dit ivm het
inzetten van het personeel.
Hartelijke groet van de kinderen en juffen van de BSO

