5 juli 2019
HULP GEVRAAGD 17 JULI

KORT

Woensdag 17 juli worden het theater De Ridderzaal en het
technieklokaal de Blokhut leeggehaald i.v.m. de verbouwing; in
het speellokaal wordt met deze spullen de tijdelijke BSO ruimte
voor de zomervakantie ingericht. Heeft u tijd om ons hierbij
woensdagmorgen onder schooltijd te helpen? Dat stellen we
enorm op prijs. Vele handen maken licht werk. Wilt u zich via de
mail aanmelden bij nel.vandenherik@pcpobr.nl ? Bedankt!

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

VERBOUWING ZOMERVAKANTIE
In de zomervakantie wordt er hard gewerkt in onze school om
alles in orde te maken voor de 14e groep, het nieuwe kooklokaal
en de BSO ruimtes. We hopen dat het lukt
om alles op tijd af te hebben; het is een
flinke klus en een mooie uitdaging!

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Heeft u nog een inschrijfformulier thuis liggen van een zoon of
dochter, die vóór 1 oktober 2020 4 jaar wordt? Ja? Levert u dit
dan z.s.m. bij juf Nel van den Herik in? Wij willen graag op tijd
weten hoeveel kleuters er volgend schooljaar nog bij komen,
zodat we hierop goed kunnen anticiperen. Bij voorbaat dank!

TALENTONTWIKKELING GROEP 8
Dit schooljaar hebben 10 leerlingen uit
groep 8 meegedaan aan het project
Talentontwikkeling PO/VO, samen met het
Farel College en de andere PCPO scholen uit
Ridderkerk. De reacties waren positief en het
is de bedoeling dat dit project ook in
2019-2020 wordt vervolgd. Een mooie nieuwe ontwikkeling om
de overstap naar het VO eenvoudiger te maken.

Maysa, Danique, Tessa, Saar, Vic, Jort,
Lars, Abbas, Jaelicia en Rosalie starten
na de zomervakantie in de kleutergroepen. Hartelijk welkom op CBS ‘De
Regenboog’!
De opbrengst van de ZENDING
2018-2019 is €8 43,44.

DE VOLGENDE EN EERSTE
NIEUWSDRUPPEL van komend

schooljaar verschijnt op 19 september.
De kopij hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 12 sept.

LICHTPUNTJE

AGENDA
5 juli
12 juli
15 juli
16 juli
17 juli

Zomerfeest
Musicalliedjes voor groep 1 /2
Musical groep 8 voor leerlingen gr. 3 t/m 7 (onder
schooltijd)
Portfoliomap, Feestmiddag en -avond groep 8
Groep 8 vertrekt om 10.45 uur
Leegruimen theater en technieklokaal
Laatste schooldag 2018-2019
Administratiedag team; leerlingen vrij!
Zomervakantie 2019

18 juli
19 juli t/m
1 sept.
2 sept.
Eerste schooldag 2019-2020; inloop van 8.30 - 9.00 uur.
9 sept.
Informatieavond en informatiemarkt in de hal

OPROEP HULP SCHOOLMOESTUIN
Al bijna 25 jaar (!) 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 en trouwe 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 wil graag iemand inwerken. Wie wil deze belangrijke coördinerende
taak van hem overnemen, evt. samen met iemand anders? We zouden het héél fijn vinden als de
school- moestuin kan blijven bestaan. Op diverse scholen is de moestuin een nieuwe activiteit die
recent is gestart, bij ons is de moestuin onlosmakelijk verbonden met ons onderwijsconcept. We
kunnen en willen niet zonder! 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.
Bedankt!

PORTFOLIO
In de afgelopen jaren kregen de leerlingen twee keer jaar het papieren portfolio mee, waarin de
leerling en de ouders de ontwikkeling konden volgen, m.b.v. het themawerk en het rapport. In het
nieuwe schooljaar wordt het digitale portfolio in Horeb het middel waarmee ouders de ontwikkeling
van hun kind volgen. Op elk moment kunnen ouders inloggen in het digitale systeem om te zien en
te lezen wat hun kind heeft geleerd. Het is zelfs mogelijk dat ouders reageren op het werk van hun
kind. De portfoliomap wordt dinsdag 16 juli mee naar huis gegeven en hoeft in september dus niet
meer op school ingeleverd te worden.

VERSCHIJNEN SCHOOLGIDS 2019-2020
In de week van 8 juli wordt de nieuwe schoolgids naar alle ouders gemaild. Hierin vindt u informatie
over onze visie en missie, het ontwikkelingsgerichte onderwijs in onze school, diverse praktische en
organisatorische zaken, een jaarkalender met nieuwe data en allerlei actuele ontwikkelingen.
Een belangrijk document om zorgvuldig op te slaan op uw computer. Houdt u uw mailbox goed in de
gaten? Wilt u de schoolgids liever op papier ontvangen, meldt u zich dan bij directeur Nel van den
Herik?

GEVONDEN VOORWERPEN
In de krat in de hal liggen weer veel gevonden voorwerpen. In het kantoor van
directeur Nel van den Herik liggen fietssleutels en sieraden. Mist u iets? Komt
u dan kijken, voor we het 12 juli weggooien?

AFSCHEID JUF ADRI EN JUF LYDIA
We nemen op 17 juli afscheid van juf Lydia uit groep 4b, die zich gaat richten op haar specialisme als
onderwijskundige bij haar andere werkgever. Hartelijk dank voor je inzet op onze school, eerst als
(LIO) stagiaire en daarna als leerkracht. Veel succes gewenst en alle goeds voor de toekomst Lydia!
Onderwijsassistente juf Adri gaat nu echt met pensioen(!). Na het ingaan van haar formele pensioen
heeft ze ons nog een aantal jaren als vrijwilligster ondersteund. Vier ochtenden per week stond ze
klaar om met kleine groepjes of individuele leerlingen te werken. Ze ging met hen lezen, rekenen en
aan de slag met spelling en talloze andere taken. Daarnaast hielp ze ons in drukke tijden met het
uitpakken van de jaarbestelling, het opruimen van de magazijnen, bij de workshops, achter de
naaimachine etc. Hartelijk dank Adri voor je belangeloze inzet en alle goeds voor de toekomst!

ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS 2019-2020
In het nieuwe schooljaar geeft meester Glenn aan 8 groepen bewegingsonderwijs. Hieronder het
rooster voor de woensdag en vrijdag.
Woensdag

Vrijdag

Tijd

Klas

Tijd

Klas

8:30 - 10:00

Groep 8

8:30 - 10:00

Groep 5a

10:00 - 11:30

Groep 6a

10.00 - 11:30

Groep 5b

11:30 - 12:30

Groep 3a

11:30 - 12:30

Groep 3b

12:30 - 14:00

Groep 7a

12:30 - 14:00

Groep 6/7b

8:30 - 10:00

Groep 4a; eigen leerkracht

10.00 - 11:30

Groep 4b; eigen leerkracht

MUSICAL EN AFSCHEID GROEP 8 15 JULI
Maandag 15 juli vindt de afscheidsmusical en het officiële afscheid van groep 8
plaats in ‘Het Plein’. Overdag, onder schooltijd, laten de kinderen van groep 8
hun musical ‘De feestplaneet’ zien en horen aan de kinderen van de groepen 3
t/m 7. Aan de ouders van de leerlingen van groep 3 en 4 is door de leerkrachten
gevraagd of zij leerlingen met de auto willen vervoeren naar en van ‘Het Plein’.
De leerlingen van groep 5 t/m 7 gaan met de leerkrachten en begeleiders op de
fiets heen en weer. We verwachten rond 14.00 uur weer terug te zijn op school.
De leerlingen van groep 1/ 2 horen vrijdag 12 juli de liedjes van de musical. Groep 8 zingt deze voor
hen in de hal van de school. Veel succes groep 8!

Woensdag 17 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de leerlingen van groep 1 t/m 7, alle
leerkrachten en onze school; we doen dit op speciale wijze.
We wensen jullie alle goeds toe voor de toekomst; kom je nog eens ‘aanwaaien’ om te vertellen hoe
het met je gaat?

SCHOOLONTWIKKELINGEN 2019-2020:
●

●

●

●
●

●

We bouwen het werken met HOREB, een ontwikkelingsgericht
volginstrument, in groep 1 t/m 8 steeds verder uit en verbinden dit
aan het digitale portfolio.
Met de middenbouw verdiepen we de kennis en vaardigheden over de
koppeling van spel aan functioneel lezen en schrijven. Met de bovenbouw vervolgen we het
onderzoeksproject ‘Wetenschap & Technologie’.
De leerkrachten stemmen hun onderwijsaanbod zorgvuldig af op de leerlingen, waarvan het
pedagogisch klimaat, een gestructureerd klassenmanagement en een doorgaande lijn de
pijlers zijn.
We verdiepen ons in de sociaal-emotionele ontwikkeling en vaardigheden van leerlingen,
waardoor we beter kunnen inspelen op het veranderende gedrag.
Vanaf midden groep 6 voeren we ouder/kind gesprekken met als doel de gezamenlijke
betrokkenheid en verantwoordelijkheid te vergroten. De kinderen zijn actief betrokken bij
hun leerproces wat zichtbaar is in werkhouding, taakgerichtheid en opbrengsten.
We ontwikkelen ons, samen met de huidige partners, tot een Kindcentrum.

AANSTELLING NIEUWE ONDERWIJSASSISTENT
Onze formatie voor het komende schooljaar is helemaal ingevuld; hiermee zijn we
erg blij! We waren nog op zoek naar een extra onderwijsassistente, die deels uit
de reguliere formatie en deels uit de middelen voor werkdrukvermindering kon
worden bekostigd. Juf Dorien, stagiaire in groep 4b, heeft de opleiding tot
onderwijsassistente met goed gevolg afgerond en heeft bij ons gesolliciteerd. Na het
sollicitatiegesprek konden we haar voor 3 ½ dag benoemen. Zij werkt m.i.v. het nieuwe schooljaar op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen bij ons op school. Op vrijdag gaat ze verder met
haar opleiding. Hartelijk gefeliciteerd Dorien en welkom op CBS ‘De Regenboog’!

EVALUATIE EERSTE JAAR NIEUWE SCHOOLTIJDEN
Het eerste jaar met de nieuwe schooltijden zit erop. Het was voor iedereen best even wennen met
de tijden van 8.30 - 14.00 uur gedurende 5 dagen per week, maar al heel snel waren we er blij mee.
Het heeft opgeleverd wat we hoopten; meer rust en continuïteit in de school. Dit komt ten goede
aan de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen. Dank aan Annita, Petra, Marian en Jolanda; het
team van vier toezichthouders! Jullie stonden het hele jaar dagelijks steeds met 3 personen paraat
om, aangevuld met een MT lid, toezicht te houden op het plein. Mede dankzij jullie trouwe
aanwezigheid en goede zorgen voor onze leerlingen zijn de pauzes voor de kinderen prima ingevuld.
Fijn, dat jullie volgend schooljaar blijven!

INLOGGEN SOCIAL SCHOOLS, OUDERPORTAAL EN HOREB
Bij de aanmelding van uw kind op school ontvangt u een koppelcode voor Social Schools. Dit is het
platform (App -> Social Schools 3.0 of website -> https://app.socialschools.eu/) waar we u op de
hoogte houden van het nieuws van de school en de klas. Ook oudergesprekken, de agenda en
andere belangrijke mededelingen worden hierin geplaatst. Het is dus belangrijk dat u hier regelmatig
op kijkt! U moet hiervoor zelf een account aanmaken. Wij als school kunnen uw account of gegevens
niet wijzigen. Het enige wat wij kunnen is een koppelcode geven. Mocht het echt niet lukken, dan
willen we u natuurlijk wel helpen.
Daarnaast gebruiken we het Ouderportaal van ParnasSys (https://ouders.parnassys.net/). Hierop
staan de CITO resultaten van uw kind(eren). U kunt inloggen met een gebruikersnaam/mailadres en
wachtwoord.
Ook voor Horeb hebben we een inlog. Via https://regenboogridderkerk.horeb-po.nl/portfolio kunt u
met een gebruikersnaam en vier gekleurde figuren bij het digitale portfolio van uw kind. Deze inlog
krijgt u van de groepsleerkracht op papier mee. Dit zullen de groepsleerkrachten aan het begin van
het nieuwe schooljaar uitdelen. Tijdens de informatieavond zullen zij dit nog toelichten.

ZOMERFEEST 5 JULI
Op 5 juli hebben wij het zomerfeest! We beginnen de dag op het plein met ons alom
bekende regenbooglied en enkele liedjes van kinderen voor kinderen.
Groep 1 en 2:
Daarna gaan wij naar de klas en begint het programma. We gaan die ochtend naar
speeltuin De Dillenburg en houden een spetterend waterfeest op het plein. Bij heel slecht weer
halen wij een alternatief programma van stal. Wat moet je meenemen:
- Pauzehap en lunch (de lunch mag best wel feestelijk, maar natuurlijk nog steeds gezond)
- Zwemkleding en een handdoek
- Waterpistolen
- Plastic tas voor de natte zwemkleding
Groep 3 en 4:
Groep 3 en 4 hebben in het laatste thema allerlei spelen verzonnen.
De groepen 3 beginnen met een eigen spellencircuit. Daarna gaan ze
naar speeltuin Het Tegelpad. Zij besluiten de dag in de klas.
De groepen 4 starten in de gymzaal met een stormbaan verzonnen door
groep 4a en zullen daarna hun spellencircuit doen. Voor eten en
drinken wordt gezorgd, dus laat je tussendoortje en lunch maar thuis!
Fijn, dat een aantal ouders bereid is om pannenkoeken te bakken.
Zie de poster hiernaast ⇒
Groep 5 t/m 8:
De kinderen van groep 5/6 gaan na de opening een speurtocht lopen.
Het dragen van goede schoenen is wenselijk. Na de speurtocht gaan zij naar de scouting. Om 14.00
uur kunnen de kinderen worden opgehaald bij de Scouting Sint Joris. Mocht u niet in de gelegenheid
zijn om uw zoon of dochter daar op te halen, laat dit dan even weten aan de leerkracht. Wij zullen
uw zoon of dochter dan meenemen terug naar school, maar we kunnen wel iets later zijn.

De kinderen van groep 7/8 gaan na de opening met de fiets naar de scouting. Hier gaan zij meedoen
aan een spellencircuit en zij gaan vlotten bouwen. De kinderen moeten zwemkleding en een
badhanddoek meenemen. Rond 12.30 uur gaan de kinderen van groep 7/8 terug naar school waar zij
gaan lunchen met elkaar.
Zowel voor de ochtend- als de middagpauze nemen de kinderen genoeg te eten en te drinken mee.
Het is handig om dit mee te nemen in een rugzak.
We hopen op een fantastisch zomerfeest met heerlijk weer!

INFORMATIEAVOND 9 SEPTEMBER
Maandagavond 9 september organiseren we onze jaarlijkse
informatieavond voor de ouders van onze leerlingen.
U bent hartelijk welkom om kennis te maken met de leerkracht(en) van
uw zoon of dochter en om geïnformeerd te worden over het onderwijs
en de dagelijkse gang van zaken in de groep.
We hebben opnieuw diverse partners, waarmee we als school intensief
samenwerken, uitgenodigd voor de informatiemarkt in de hal.
Reserveert u deze avond alvast voor ons?
Programma:
18.45 - 19.00 uur
19.00 - 19.30 uur
19.30 - 20.00 uur
20.00 - 20.30 uur
20.30 - 21.00 uur

Informatiemarkt in de hal
ronde 1 voor de groepen 1/2a, 1/2b, 1/2c, 1/2d, 5b, 6/7b en 8
Informatiemarkt in de hal
ronde 2 voor de groepen 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 6a en 7a
Informatiemarkt in de hal

VAKANTIEROOSTER 2019-2020
Hierbij nogmaals het vakantierooster voor het volgende schooljaar 2019-2020.
Herfstvakantie
Studiedag team; leerlingen vrij
Administratiedag team; leerlingen vrij
Kerstvakantie
Studiedag team PCPO; leerlingen vrij
Administratiedag team; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Tweede Pinksterdag
Vrije dag leerlingen en team
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
Zomervakantie 2020

19 t/m 27 oktober
22 november
25 november
21 dec. 2019 t/m 5 jan. 2020
6 januari
24 januari
22 februari t/m 1 maart
10 t/m 13 april
25 april t/m 10 mei
21 t/m 24 mei 2020
1 juni
26 juni
29 juni
30 juni
17 juli t/m 30 augustus 2020

MR
Vorige week donderdag heeft de MR het schooljaar afgesloten.
Het schooljaarplan is bijna af; het stukje wat betrekking heeft op het, voor de
Regenboog typerende, OGO onderwijs wordt nog iets verder ingevuld, maar daarna
is het plan definitief. Er is gesproken over de toekomst van de Regenboog qua
gebouw. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Voorlopig is alleen nog
echt duidelijk, dat er in de zomervakantie binnen de school zal worden verbouwd om een lokaal voor
de 14e groep te realiseren en de met de BSO gedeelde ruimtes op te knappen.
De schoolgids voor komend schooljaar is ook in de afrondende fase en zal op korte termijn aan alle
ouders (digitaal) worden verstrekt. Voor het taakbeleid (de verdeling van de lesgebonden en
niet-lesgebonden taken) komend schooljaar is, met een kritische kanttekening door de PG van de
MR, ingestemd.
Tijdens deze laatste vergadering hebben we afscheid genomen van leerkracht Els Huisman. Haar
plaats in de MR wordt m.i.v. het nieuwe schooljaar ingenomen door leerkracht Merel van der Wal.
Els, bedankt! Merel, welkom!

BEDANKT!
De laatste schoolweken van dit schooljaar vliegen
voorbij. We zijn volop aan de afronding bezig van het
huidige jaar en bereiden ondertussen allerlei
activiteiten voor het nieuwe schooljaar voor.
Het was een mooi en dynamisch schooljaar, dat bol
stond van de activiteiten voor onze leerlingen.
Hartelijk dank aan alle ouders, talloze vrijwilligers,
Ouderraad en MR die hieraan hun steentje hebben
bijgedragen!
Mede dankzij u is het gelukt om goed les te geven op onze school voor ontwikkelingsgericht
onderwijs; u ondersteunt ons telkens weer bij heel veel (extra) activiteiten. We kunnen op excursie
i.v.m. het thema waarover gewerkt wordt, iedere week is er deskundige en enthousiaste begeleiding
bij de kookworkshops voor groep 3 t/m 8, u helpt ons bij het werken in de schoolmoestuin, u
begeleidt leerlingen naar voorstellingen van Lezen Oké en Kunstmenu, u gaat mee naar de
sportdagen en helpt bij de musical van groep 8, de bibliotheek is up to date en kan iedere week
draaien, u assisteert bij de kleutergym en bij het schoonmaken van de materialen aan het einde van
het schooljaar en zo zijn er nog meer manieren waarop ouders en vrijwilligers belangeloos voor ons
klaar staan. Grandioos en heel bijzonder!
Dit draagt allemaal bij aan een kleurrijke groei van onze leerlingen en aan een goede, actieve en
positieve sfeer in onze school! Heel hartelijk dank voor uw inzet, het meedenken, uw positieve
waardering en praktische hulp! Samen komen we er wel.
We wensen u nog 2 fijne laatste schoolweken en alvast een fijne en ontspannen zomervakantie toe.
Tot ziens op maandag 2 september!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Vrijdag 28 juni was het zo ver: MODDERDAG.
Sommige kinderen vonden het best wel een beetje spannend en
anderen vlogen zo in de modder.
De zandbak was een modderpoel
geworden en in de modderkeuken bij
de natuurtuin werden er heerlijke moddertaarten gemaakt.
Toen we weer naar binnen gingen, waren we allemaal wel een
beetje vies, de één wat meer dan de ander.
We kunnen terugkijken op een super leuke modder ochtend!

Ouders: willen jullie er s.v.p. voor zorgen dat de kinderen met mooi weer ingesmeerd naar school
komen? We spelen altijd het eerste gedeelte van de ochtend buiten en op deze manier zijn de
kinderen goed beschermd tegen de zon. Alvast bedankt.

NIEUWS VAN DE BSO

De vakantie is in zicht.
Op de bso zijn we druk bezig met alle voorbereidingen. Het thema voor de
vakantie is “ter land ter zee en in de lucht”. Hier om heen hebben we weer
leuke activiteiten bedacht en uitstapjes georganiseerd.

In de eerste nieuwsbrief na de vakantie zullen we
vertellen wat we allemaal hebben meegemaakt.
Wij zijn in ieder geval heel enthousiast en hebben er zin in.
We hopen ook op dagen met mooi weer, zodat we heel veel naar buiten
kunnen voor onze activiteiten. Daarom willen wij u vragen om bij mooi weer
(temperaturen boven de 20 graden) standaard zwemkleding en
handdoek mee te geven.
En eventueel eigen zonnebrandcrème, als uw kind allergisch is.

Wij wensen u en jullie een hele fijne zomervakantie toe en tot het nieuwe schooljaar.

