19 SEPTEMBER 2019
VERBOUWING

KORT

In de zomervakantie is in goede samenwerking met Kinderopvang
SKR flink verbouwd in ons gebouw; u heeft het vast al gezien.
In 9 lokalen zijn nieuwe vensterbanken gemonteerd. In het
voormalige kinderrestaurant is het nieuwe lokaal voor groep 8
gemaakt met een goed doordachte alternatieve inrichting en
flexibele werkplekken. In het voormalige technieklokaal / BSO
ruimte 2 is het nieuwe kooklokaal gerealiseerd, inclusief goede
afzuiging, meer daglicht en een ventilatiesysteem.
Het theater/ BSO ruimte 1 is gestript, voorzien van meer daglicht
en ventilatie en volledig nieuw ingericht. Het lokaal van de
peuterspeelgroep en de hal tussen de PSG en het theater/ BSO
ruimte 1 is ook voorzien van een nieuwe aantrekkelijke inrichting.
In de spelhoeken in de hal kunnen zowel de peuters, de kleuters
als de kinderen die naar de BSO gaan heerlijk spelen.
In het kooklokaal en het theater worden nog ramen gemaakt in
de dichte dubbele deuren. Dit geldt ook voor de schuifdeur in het
lokaal van groep 8.
De aannemer heeft hard gewerkt om de verbouwing conform
onze wensen op tijd af te hebben. Bij de toiletten van groep 1/2b
en 1/2c worden op korte termijn de tegelvloeren vervangen door
PVC vloeren. We zijn er bijna!

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL

Heeft u thuis nog een inschrijfformulier 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 dit schooljaar nog bij komen, zodat we
hierop bijtijds en goed kunnen anticiperen. We onderzoeken op
dit moment of we i.v.m. de groei van het leerlingenaantal kunnen
uitbreiden van 14 naar 15 groepen; er zou dan een 5e kleutergroep bij komen. Bij voorbaat dank!

AFSCHEIDSMIDDAG- EN AVOND EN MUSICAL GROEP 8
De data voor de afscheidsavond en de musical zijn om
diverse onvoorziene redenen gewijzigd t.o.v. de data in
de activiteitenkalender in de schoolgids. Op 9 juli 2020
vindt de informele afscheidsmiddag en -avond van groep 8
plaats en op 15 juli voert groep 8 de musical uit en is het
officiële afscheid met leerlingen, ouders en team. Wilt u
deze data wijzigen in uw agenda?

Ivy en Salman zijn op 2 september
gestart in de kleutergroepen. Alicia,
Sterre-Lynn, Lucas, Margot, Job, Minja,
Fense, Jonas en Madelief zijn aan het
kennismaken in groep 1 /2 en 3a.
Hartelijk welkom op ‘De Regenboog’!

VERTREK LEERLING
Aleyna uit groep 4b heeft afscheid
genomen i.v.m. verhuizing naar
Waddinxveen. Jammer dat je
vertrokken bent; we wensen je alle
goeds op je nieuwe school!
Het GOEDE DOEL waar we dit jaar
iedere maandag voor sparen i n alle
groepen, i s de cacaofabriek van the
World Servants in Ecuador; u hoort
hierover z.s.m. meer van ons.

verschijnt op 10 oktober. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 3 oktober.

LICHTPUNTJE

AGENDA
23 sept.
25 sept.
27 sept.
30 sept.
2 okt.
7 okt.
13 okt.
14 okt.

Kijkmiddag groep 3a en 3b
Beachhandbal clinic groep 6/7b
Beachhandbal clinic groep 8
Kijkmiddag groep 3a en 3b
Opening kinderboekenweek ‘Op reis’
Start Blazersbende in groep 6a, MR-vergadering
Kerk- en schooldienst in de Christus is Koningkerk
Koffieuurtje nieuwe ouders en intern begeleiders
Uitreiking gouden griffels en zilveren penselen
Blazersbende groep 6a
15 okt.
Voorleeswedstrijd
16 okt.
Afsluiting kinderboekenweek en boekenmarkt
Ouderraad
19 t/m 27 okt. Herfstvakantie
28 okt.
Blazersbende groep 6a
29 okt.
Luizencontroles
31 okt.
Sportdag gr. 5; lijnbal
1 nov.
Sportdag gr. 6; pilonbal
4 nov.
Blazersbende groep 6a, Sportdag gr. 7; handbal
5 nov.
Sportdag gr. 8; hockey, Kunstmenu gr. 3 /4, GMR
7 nov.
Nationaal Schoolontbijt

SCHOOLMOESTUIN
Peter verzorgt al 25 jaar onze moestuin !

25

Deze maand is het 
jaar geleden dat Peter is
begonnen met het verzorgen van de moestuin op CBS De
Regenboog. Hoog tijd om Peter eens in het zonnetje te
zetten!
Peter is 25 jaar geleden door juf van Lingen gevraagd om
te helpen bij het verzorgen en meewerken in de
schooltuin. Al snel bleek dat Peter leuk contact had met
de kinderen en na 2 jaar vond juf van Lingen dat Peter
het werk wel alleen af kon. En dat kon hij zeker! Gelukkig
heeft Peter altijd ondersteuning gehad van betrokken
ouders, die komen helpen onder schooltijd en die soms
helpen met het spitten van de moestuin vlak voor de
winterperiode.
Van april tot oktober is Peter iedere week een uur op school om met de kinderen de schooltuin te
onderhouden en te oogsten. Daarnaast zorgt Peter er ook voor dat de plantjes en zaadjes worden
gekocht en maakt hij een indeling waar het seizoen gezaaid moet worden. In de vakanties zorgt
Peter ervoor dat de planten voldoende water krijgen en dat het onkruid wordt gewied. En natuurlijk
wordt de oogst verdeeld onder de kinderen.
Dankzij Peter krijgen de kinderen van groep 6 al 25 jaar natuuronderwijs in de praktijk. Een mooi
voorbeeld van ontwikkelingsgericht onderwijs; leren door het te doen en ervaren.

Door het werken in de praktijk ontdekken kinderen hoe leuk het werken in de tuin kan zijn en gaan
ze thuis ook weleens helpen. Ook zijn er kinderen die ervoor kiezen naar een tuinbouwschool te
gaan of zelfs gaan werken bij een hoveniersbedrijf. Dit motiveert Peter weer om dit vrijwilligerswerk
te blijven doen. Peter ziet het meer als hobby, waarbij meerdere mensen betrokken zijn, waardoor
het leuk en gezellig is om te doen.
Peter vindt het nu tijd om het stokje door te geven, zijn kinderen worden ouder en wonen niet meer
in de buurt. Peter heeft nu nog tijd om een opvolger in te werken. Kent u iemand die het leuk lijkt
om deze taak op zich te nemen? Laat het ons dan weten!

BLAZERSBENDE
In goede samenwerking met Muziekvereniging Harmonie Slikkerveer
starten we op 7 oktober voor het tweede achtereenvolgende jaar met het project 'De
Blazersbende'; samen muziek maken op school! Dit project wil muziek nog leuker en
aantrekkelijker maken voor kinderen. Het project is dit jaar bedoeld voor groep 6a en 6b.
Het doel ervan is om kinderen op een actieve manier te laten kennismaken met een
instrument uit een blaasorkest en ze daarbij in contact te brengen met de muziekvereniging.
Voor deze vereniging is het een kans om zich te presenteren onder de jeugd, met het
uiteindelijke doel de instroom van nieuwe leerlingen op gang te brengen. Bij de Blazersbende
gaan kinderen direct een instrument bespelen. In korte tijd zullen ze kennis opdoen van ritmes
klanken en muziekschrift. Ze leren ook samen musiceren.
Tijdens het project nemen de kinderen deel aan 6 wekelijkse lessen van 1 uur en maken ze kennis
met het instrument. Tijdens de lessen worden muziekstukken ingestudeerd om vervolgens samen
met de muziekvereniging te presenteren op een uitvoering.
De Blazersbende wordt samengesteld uit saxofoons, trompetten, trombones, baritons en slagwerkinstrumenten. De eerste weken worden de lessen uitgesplitst per instrument.
De lessen worden gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten. Zo snel mogelijk worden de
groepjes bij elkaar gevoegd zodat er een echt blaasorkest ontstaat. De lessen vinden plaats in het
gebouw van de muziekvereniging en de leerlingen gaan hier onder schooltijd met hun leerkracht
lopend naar toe. Op 18 november 2019 vindt ‘s avonds de eindvoorstelling van groep 6a plaats.
Groep 6b start op 13 januari. Vorig schooljaar was dit project een groot succes en werden we
muzikaal verrast; we hebben hoge verwachtingen!

ONDERSTEUNING IN GROEP 3
We hebben een uitbreiding van 4 uur per week aangevraagd en gekregen in het School Maatwerk
Arrangement (SMA) vanuit het Samenwerkingsverband. ( SWV) Pedagogisch medewerker Juf Antonia
van Kinderopvang SKR, vult deze uren iedere maandag in ter ondersteuning van een aantal
leerlingen in beide groepen 3. Hartelijk welkom collega!

Woensdag 2 oktober gaat de landelijke Kinderboekenweek weer van start! Ook wij openen dit evenement op
feestelijke wijze. De opening is om 8.30 uur op het
schoolplein. De komende twee weken staan boeken,
lezen, schrijven, luisteren en illustraties rond het thema “Reis mee!’’ centraal.
We starten die week een zwerfbieb in school. De kinderen mogen deze dag een eigen boek
meenemen, wat ze echt kunnen en willen missen, voor de zwerfbieb. De boeken krijgen een speciale
sticker en komen dan in een piratenschip in de hal te liggen. Daar mogen ze de komende weken uit

meegenomen worden door kinderen die graag een van de boeken lezen. Is het uit dan kan het weer
teruggelegd of doorgegeven worden. Zo gaan de boeken met sticker zwerven en worden door veel
kinderen gelezen!
Ook worden alle groepen getrakteerd op een voorstelling. De groepen 1 en 2 gaan naar een
voorstelling van “RAF”. Deze voorstelling zal op onze eigen school plaatsvinden.
De groepen 3/4 gaan naar “Fred in de haven’’, groepen 5/6 naar “Juf Pots” en groepen 7/8 gaan naar
‘’Alleen op de wereld’’. De locaties van de voorstellingen voor de groepen 3 t/m 8 zijn nog niet
bekend.
Op school zijn er ook allerlei activiteiten. Zo is er de voorleeswedstrijd voor de kinderen van groep 4
t/m 8. In de groep lezen de kinderen een stukje uit hun lievelingsboek en komt er een groepswinnaar
uit. Op dinsdag 15 oktober strijden deze groepswinnaars tegen elkaar en komen er 3 winnaars uit.
Ook dit jaar is er weer een schrijf en tekenwedstrijd. De groepen 1, 2 en 3 hebben de opdracht:
“Schilder/teken/krijt je eigen fantasievoertuig”. De groepen 4 t/m 8 hebben de opdracht: “Schrijf
een fantasieverhaal waar een bijzonder voertuig in voorkomt”. De uitslag van de gouden penseel en
de gouden griffel zal op maandag 14 oktober zijn.
De Kinderboekenweek wordt op woensdag 16 oktober afgesloten. U bent dan van harte welkom in
de klassen om daar te zien waar de afgelopen tijd zo hard aan is gewerkt door de kinderen. De tijden
van de afsluiting zijn als volgt: kleuters en de groepen 3 & 4 om 13.30 uur en groep 5, 6, 7 en 8 om
13.45 uur. Aansluitend vindt er in de hal een boekverkoop plaats door boekhandel De Kandelaar en
boekhandel de Ridderhof. De winst die daarmee opgehaald wordt, is voor de aanschaf van boeken
voor de schoolbibliotheek. De boekverkoop voor de onderbouw start dan om 13.35 uur. Na de
afsluiting van de groepen 5 t/m 8 is de boekverkoop voor iedereen geopend.
We verwachten dat u uw kind uit de kleutergroep zelf om 14.00 uur uit de klas komt halen.
De kinderen die naar de BSO gaan worden net als anders door de medewerkers van SKR opgehaald.
We wensen iedereen zowel thuis als op school veel leesplezier toe!
De KBW commissie

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 thema werk en het rapport. In dit
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. Het
portfolio kan desgewenst door ouders worden uitgeprint.

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
heeft u van de groepsleerkracht op papier ontvangen tijdens de informatieavond. Op die avond is
aan u uitgelegd hoe het werkt.

STARTPUNT
Week van 23 sept: Exodus 12:1-42 Het Pascha, Ex 13:17-14:31 De Uittocht, Ex 15:22-16 Mara, Elim,
Manna
Week van 30 sept: Ex 17:1-16 Overwinning op Amalek, Ex 18 Jetro op visite, Ex 19 Verschijning op de
Sinaï
Week van 7 okt: Ex 20:1-17 De tien geboden, Ex 25-31 De tent van God

WELKOM STAGIAIRES
*Juf Leanne is van dinsdag t/m vrijdag in groep 1 /2d. Zij is 2e jaars studente onderwijsassistente en volgt haar opleiding aan het Hoornbeeck College. Vanaf oktober zal zij ook
1 dag per week in groep 3b stage lopen.
*Juf Angelique is 4e jaars PABO student en is iedere dinsdag in groep 4a. Vorig
schooljaar
was ze al een half jaar op onze school actief in groep 3b. Vanaf januari zal zij haar LIO
(Leraar In Opleiding) stage op maandag en dinsdag bij ons invullen.
*Juf Manouk is 4e jaars PABO student aan de Hogeschool InHolland en is iedere maandag en dinsdag
in groep 5a. Haar LIO stage begint ook in januari 2020.
De stagiaires waren aanwezig op de informatieavond waardoor de ouders ook al kennis hebben
gemaakt met hen. Hartelijk welkom collega’s en veel werkplezier en leerzame momenten op
CBS ‘De Regenboog’ gewenst!

VERKEER
Veilig verkeer?Daar zijn we zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor.
De overheid, provincies, gemeenten en Veilig Verkeer Nederland zorgen ervoor
dat de wegen zo goed en veilig mogelijk zijn ingericht en dat de verkeersregels
bekend zijn. Ze plaatsen verkeersborden, verkeersdrempels, verkeerslichten en
zebrapaden, maar we moeten er samen voor zorgen dat we er goed gebruik van
maken, zodat het veilig is op de openbare weg. En daar ontbreekt het wel eens
aan in de omgeving van onze school. Wanneer de school aan- of uitgaat is het
erg druk rondom het gebouw. Soms houden we ons hart vast als we zien wat er
buiten gebeurt. We vinden het fijn dat veel leerlingen lopend of met de fiets naar school komen.
Zo leren ze actief om op een goede en veilige manier deel te nemen aan het verkeer. Wilt u dan als
ouders het goede voorbeeld geven, door af te stappen en lopend het trottoir en het schoolplein op
te gaan? Wij lopen op het plein! En wilt u gebruik maken van het zebrapad wanneer u met uw kind
oversteekt?
Wanneer u uw zoon of dochter met de auto naar school brengt, wilt u dan op tijd uw snelheid
verminderen en uw auto netjes parkeren? We zien dat er ook kinderen uit auto's stappen, die
midden op de weg of op de hoek van twee straten staan. Erg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor die
kinderen, maar ook voor andere weggebruikers.

We werken op school met onze leerlingen aan verkeerseducatie en u doet dat als ouder en opvoeder
thuis; dat is heel belangrijk. Er moet een goede basis gelegd worden. Wanneer we daarnaast als
volwassenen de regels in acht nemen en ons gedrag aanpassen, wordt het veel veiliger in het
verkeer. Nu het 's morgens weer donkerder is, wordt dit nog belangrijker. En daarmee kunnen we
met elkaar ongelukken voorkomen!

SCHOLEN OP DE KAART
Op de website www.scholenopdekaart.nl kunt u allerlei informatie vinden over
scholen in ons land, ook over CBS De Regenboog. Afgelopen weken hebben we
alle belangrijke indicatoren geactualiseerd. Dit is een hele klus, dus we hopen
dat ouders en potentiële nieuwe ouders de site weten te vinden. Op de website
worden cijfers van en informatie over scholen in het PO/VO op een eenduidige en toegankelijke
manier gepresenteerd. Ouders kunnen informatie inwinnen, op grond waarvan ze hun schoolkeuze
kunnen maken en scholen leggen op deze manier ook verantwoording af aan belanghebbenden
zoals
de gemeenten. Veel leesplezier gewenst!

VAKANTIEROOSTER 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

INVALLERS GEVRAAGD
Het leerkrachtentekort in het onderwijs is een steeds groter probleem; op dit moment is de
invalpool van PCPO zo goed als leeg. Wanneer een leerkracht ziek is, kunnen we het soms oplossen
met veel kunst- en vliegwerk. We willen voorkomen dat dit ten koste gaat van de andere groepen.
Hebt u de bevoegdheid leerkracht basisonderwijs en heeft u in noodgevallen nog één of meerdere
dagen ter beschikking om in te vallen? Neemt u dan s.v.p. contact op met directeur Nel van den
Herik? Dit mag ook via het mailadres nel.vandenherik@pcpobr.nl Bij voorbaat dank!

ONTRUIMINGSOEFENING
De eerste geplande ontruimingsoefening is achter de rug en goed verlopen. Komende week gaan we
ook een keer onverwacht de hele school ontruimen, zodat we zo goed mogelijk voorbereid zijn op
evt. calamiteiten.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
Dit jaar starten we met het thema: “We gaan met het vliegtuig!”.
We krijgen een vliegtuig in de klas en gaan op reis met koffers en paspoort.
We gaan met de kinderen samen aan de slag om een vliegveld te maken.
De begrippen hoog en laag, groot en klein komen aan bod. Maar ook gaan we
werken aan de sociale vaardigheden d.m.v. rollenspellen. Wie is de
passagier? Wie is de piloot? En wat is dan je taak? Onze fantasie wordt
geprikkeld, want hoe ziet alles er eigenlijk uit als je zo hoog in de lucht bent?
We zijn het thema gestart met de kleuters in het speellokaal. Op het vliegveld
was van alles aan de hand. Een meneer en mevrouw die ruzie hadden over de bestemming en een
oude mevrouw die een slang mee wilde nemen. Dat mocht natuurlijk niet.

In ons lokaal zijn er ook een aantal veranderingen want we hebben nieuw meubilair gekregen. Kom
vooral binnen om het te bewonderen.

Let op! Vrijdag 27 september hebben wij studiedag. Dan is er géén peuterspeelgroep.

NIEUWS VAN DE BSO
Wat hebben we weer een heerlijke zomervakantie gehad waarin we
hebben mogen genieten van het mooie weer.
Op de BSO hadden we in de vakantie het thema “ter land, ter zee en in
de lucht”. Dat thema nodigt uit tot heel veel buitenactiviteiten en
knutselen. En we hebben wat af geknutseld in de vakantie.
Ook zijn er weer leuke uitstapjes geweest. Zo zijn we onder andere naar
het Maritiem museum geweest en naar Avifauna.
Als ouder van een kind op de BSO heeft u ook de verbouwing van de BSO
ruimtes van dichtbij meegemaakt.
Gelukkig is de verbouwing achter de rug. En onze nieuwe inrichting is bezorgd.
Het is helemaal top geworden. Wij zijn er erg blij mee.
Als u de nieuwe ruimtes nog niet heeft gezien, kom dan snel
een keer langs om te kijken.

