6 FEBRUARI 2020
OPEN DAG
Woensdag 5 februari organiseerden we samen met de
peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en kinderdagverblijf
Calimero van Kinderopvang SKR onze OPEN DAG. Vóór 1 april
2020 hopen we alle aanmeldingen te hebben ontvangen voor
het volgende schooljaar 2020-2021.

OUDERGESPREKKEN EN PORTFOLIO
Iedere ouder is nieuwsgierig naar de ontwikkeling van zijn of
haar kind. Leerkrachten willen ouders graag daarvan op de
hoogte houden. Om deze reden hebben wij gekozen voor het
digitale kindportfolio. In het kindportfolio kunt u de ontwikkeling
van uw kind volgen. We vinden het belangrijk dat we naast de
leerprestaties (hoofd) ook de sociaal emotionele ontwikkeling
(hart) en de constructieve ontwikkeling (handen) met u delen.
Emotioneel vrij zijn, nieuwsgierig zijn en zelfvertrouwen hebben
zijn belangrijke uitgangspunten om tot leren te komen.
In de tien minuten gesprekken gaan wij ervan uit dat u kennis
heeft genomen van het digitale portfolio. We willen in deze
gesprekken met u delen, wat we nog niet beschreven hebben en
antwoord geven op uw vragen.

OUDERPORTAAL PARNASSYS EN INSCHRIJVEN OUDERGESPREKKEN VIA SOCIAL SCHOOLS
Zoals u vast heeft gehoord zijn de afgelopen weken de CITO
toetsen afgenomen. Op dit moment worden de laatste gegevens
ingevoerd. De resultaten zijn vanaf maandag 10 februari
zichtbaar in het ouderportaal van ParnasSys. Uiteraard worden
deze resultaten ook besproken tijdens de oudergesprekken in
maart en april. U ontvangt tegen die tijd een mailtje van Social
Schools, met de datum wanneer u zich kunt inschrijven voor de
oudergesprekken. We zullen de inschrijftermijn voor alle
groepen gelijk houden, zodat het handig inschrijven is wanneer u
meerdere kinderen bij ons op school hebt.
Mocht u problemen ondervinden met het ouderportaal in
ParnasSys of het inschrijven in Social Schools? Dan kunt u
contact opnemen met Glenn Geerts door een mail te sturen naar
glenn.geerts@pcpobr.nl

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Liorah en Jon maken binnenkort kennis
in groep 1/2. Hartelijk welkom op CBS
De Regenboog!
We nemen AFSCHEID van

STAGIAIRE onderwijsassistente
Leanne; de stage periode in groep
1/2d en 3b zit er bijna op. Heel
hartelijk bedankt voor je positieve
bijdrage en grote inzet voor onze
leerlingen! Het ga je goed.

WELKOM STAGIAIRES opleiding

onderwijsassistente Tamara en Lisa;
jullie gaan meedraaien in groep 3b en
5a. Veel succes gewenst!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 5 maart. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 20 februari.

LICHTPUNTJE
Deze dag
is mogelijk gemaakt
door God

AGENDA
10 februari
11 februari
13 februari
17 februari

Blazersbende gr. 6/7b, MR vergadering
Start PO/VO Talentenprogramma
Ouderraad
Blazersbende gr. 6/7b + afsluitend concert
Adviesgesprekken VO leerlingen + ouders gr. 8
Kunstmenu Theater gr. 7 en 8
18 februari
Adviesgesprekken VO leerlingen + ouders gr. 8
19 februari
PO/VO Talentenprogramma
22 febr.-1 mrt. Voorjaarsvakantie
2 maart
Start Rots & Watertraining gr. 6a
3 maart
Luizencontroles
5 maart
Kunstmenu leskisten arriveren gr. 1 /2
6 maart
Start project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7 en 8
9 maart
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (mi+ av)
12 maart
PO/VO Talentenprogramma
13 maart
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7
16 maart
Kunstmenu verteltheater ‘De brief voor de
koning’ gr. 5 /6
18 maart
GMR
19 maart
Informatieavond gr. 8 IEP, kamp en musical
Informatieavond Social Media ouders gr. 6a,
6/7b,7a en 8
20 maart
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7
24 maart
MR vergadering
26 maart
Ouderraad
27 maart
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 8,
PO/VO Talentenprogramma
6 april
PO/VO Talentenprogramma
7 april
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 (mi+ av)
9 april
Paasviering in de kerk (mo) met alle groepen
10 - 13 april Paasvakantie
14 april
PO/VO Talentenprogramma
15 + 16 april IEP Eindtoets
17 april
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 8
9 juli
Informeel afscheid groep 8
15 juli
Musical en afscheid groep 8 in ‘Het Plein’

STARTPUNT
Week van 10 febr.: 2 Sam 1:1-27 David hoort Saul is dood, 2 Sam 5:1-12 David wordt koning, 2 Sam
6:1-23 De ark naar Jeruzalem
Week van 17 febr.: 2 Sam 11 David en Batseba, 2 Sam 15:1-18 Opstand Absalom, 2 Sam 17:1-14
Chusai helpt David
Week van 2 mrt.: 2 Sam 19:9-43 David terug in Jeruzalem, 2 Sam 24:1-25 Volkstelling, 1 Kon 1+3:1-15
Koning Salomo

PCPO MAGAZINE
Het nieuwe PCPO ouder magazine is verschenen; per gezin is er een exemplaar
uitgedeeld aan het oudste kind dat bij ons op school zit.
In het magazine wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar en ook vooruit gekeken.
De werknemers van de scholen die onder de stichting PCPO Barendrecht en
Ridderkerk vallen, vertellen u waar ze dagelijks mee bezig zijn.
Van CBS De Regenboog staan er diverse artikelen in over o.a. het Foodtruck Festival in
groep 3 en 4, de flexibele werkplekken in groep 8 en de schoolmoestuin.

15e GROEP
Op 1 februari is de nieuwe kleutergroep 1/2e gestart in het tijdelijk heringerichte kooklokaal.
De instromende leerlingen hebben op de woensdagen in januari al kennis gemaakt. We hopen en
verwachten dat de instroomgroep vanaf 1 maart in hun eigen nieuwe lokaal wordt gehuisvest.
De voorbereidingen zijn achter de schermen in volle gang.
Er wordt een portacabin geplaatst met een verbinding naar de hal van onze
school, tussen het kantoor van juf Corrie en de zijdeur, op de plaats waar nu de
personeelsfietsenstalling en een fietsenstalling voor kinderen is.
De fietsenstallingen worden verplaatst naar de andere kant van het plein.
Na schooltijd wordt het nieuwe lokaal op maandag, dinsdag en donderdag
gebruikt door de BSO i.v.m. de uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Ook bij
de kinderopvang is de groei van het aantal kinderen namelijk merkbaar.

INFORMATIEAVOND SOCIAL MEDIA 19 MAART
Donderdagavond 19 maart organiseren we een informatieavond over Social Media voor de ouders
van de leerlingen uit groep 6a, 6/7b, 7a en 8. Voor ouders van de leerlingen uit groep 8 bestaat het
eerste deel van de avond uit informatie over de IEP eindtoets, het schoolkamp en het afscheid en de
musical groep 8. U ontvangt hierover binnenkort meer informatie. Een jongerenwerker van Facet
Ridderkerk komt voorlichting geven over sociale media. Hierbij gaat ze inhoudelijk in op de
voordelen en gevaren van sociale media. Ook wordt besproken hoe een ouder het best zijn/haar
kind kan begeleiden in de wereld van sociale media. Onderwerpen die aan bod komen: een
algemeen stuk over sociale media, gevaren van sociale media voor het kind maar ook voor de
volwassene, privacy en nepnieuws. Ze gaat graag in gesprek met de ouders over het sociale
mediagebruik van kinderen en vertelt over verschillende populaire apps die kinderen gebruiken. Ze
geeft tips over hoe men bepaalde gevaarlijke situaties kan herkennen.
Dinsdag 7 april komt de jongerenwerker de voorlichting geven aan de leerlingen van groep 6 t/m 8.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREIS
Van de penningmeester van de Ouderraad ontvingen we bericht, dat voor heel veel leerlingen de
vrijwillige ouderbijdrage van €25,- per jaar betaald is, meestal via automatische incasso. Hartelijk
dank. We hebben dit schooljaar al een aantal extra activiteiten voor de kinderen bekostigd vanuit
deze middelen. De entree voor het schaatsen van groep 4 t/m 8 op vrijdag 7
februari wordt ook uit deze gelden betaald. Voor de schoolreis betalen de ouders
van de leerlingen uit groep 3 t/m 7 €25,-. Het voorschot voor het arrangement
van de schoolreis, de kosten van het vervoer per bus en het park, is in januari
betaald aan de busonderneming. Er zijn helaas nog enkele leerlingen, waarvoor
geen geld van de ouders ontvangen is.

Wilt u contact opnemen met directeur Nel van den Herik of administratief medewerker Nicolien Zom
via nicolien.zom@pcpobr.nl , wanneer u vragen heeft over de betaling en/of nog niet tot betaling
bent overgegaan? We kunnen dan met elkaar de mogelijkheden bespreken. Dank voor de
medewerking.
Heeft u nog vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? Wilt u weten waar we het geld aan besteden,
dat we via deze bijdrage per kind ontvangen omdat deze activiteiten niet door de overheid worden
bekostigd? Op pagina 44 in de schoolgids wordt tekst en uitleg gegeven. Begin september hebben
we u hierover een brief met informatie gemaild.

TALENTENPROGRAMMA PO/VO
In samenwerking met het Farel College en de 5 andere PCPO scholen uit Ridderkerk
(CBS De Klimop-Rijsoord, CBS De Wingerd, CBS De Klimop-Centrum, CBS De Bongerd
en CBS De Fontein) start op 11 februari een uniek talentenprogramma, samengesteld
voor leerlingen uit de groepen 8.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs hebben eerder genoemde scholen subsidie
toegekend gekregen om een uitdagend lesprogramma op te stellen voor in totaal 40
leerlingen. De doelgroep bestaat uit leerlingen met een potentieel VMBO Basis-Kader
(LWOO) advies, maar ook uit leerlingen die naar de MAVO/VMBO T of het Lyceum kunnen.
Met het Farel College is een leerzaam talentenprogramma opgesteld dat leerlingen in staat stelt om:
● al eerder dan gewoonlijk kennis te maken met het Voortgezet Onderwijs (VO)
● hun cognitieve vaardigheden te versterken
● hun metacognitieve (hogere) vaardigheden qua kennis en inzicht te versterken.
Gedurende de maanden februari t/m juni 2020 zullen de aangemelde en toegelaten leerlingen onder
schooltijd op een aantal dagen twee uur les krijgen op het Farel College. Deze lessen zijn op
wisselende dagen ingepland en worden gegeven door docenten van het Farel College en van enkele
basisscholen van PCPO. De extra lessen bevatten diverse vakken en helpen leerlingen om zich voor
te bereiden op de brugklas.

BLAZERSBENDE
Groep 6/7b is in goede samenwerking met Muziekvereniging Harmonie
Slikkerveer enthousiast bezig met het project 'De Blazersbende’; samen
muziek maken op school! Dit project wil muziek nog aantrekkelijker en leuker
en maken voor kinderen. 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.
De Blazersbende is samengesteld uit saxofoons, trompetten, trombones, baritons en slagwerkinstrumenten. De eerste weken werden de lessen, gegeven door gekwalificeerde muziekdocenten
uitgesplitst per instrument. Daarna zijn groepjes bij elkaar gevoegd zodat er een echt blaasorkest
is ontstaan. De lessen vinden plaats in het gebouw van de muziekvereniging en de leerlingen gaan
hier onder schooltijd met hun leerkracht lopend naar toe.
Maandagavond 17 februari vindt ‘s avonds de eindvoorstelling plaats. De vorige keren was dit
project
een groot succes en werden we muzikaal verrast; we hebben hoge verwachtingen.
U bent hartelijk welkom ouders, grootouders en andere belangstellenden!

ROTS EN WATERTRAINING GROEP 6A
Op 2 maart start de Rots en Water training in groep 6a. Een Rots en Water training schept een veilige
omgeving, waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaam, hun gedrag,
hun eigen kwaliteiten en die van anderen. De training vindt plaats in het speellokaal. Over de
training wordt geen toets afgenomen. Hier staat tegenover dat de training concentratie en inzet
vereist.
Werken aan jezelf gaat nu eenmaal niet vanzelf.
Om deze reden zullen we op school de komende periode ook extra aandacht aan het programma
schenken. In de groep zullen we regelmatig oefenen en extra opdrachten maken. Om goed te
kunnen gronden en aarden, worden de trainingen in het speellokaal op blote voeten gegeven.
Meer informatie over het programma kunt u lezen op www.rotsenwater.nl
De training wordt verzorgd door Gertjan Kroon, Rots en Watertrainer van Facet Ridderkerk.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

De peuters zijn druk bezig met het thema “wij gaan op safari”.
In ons lokaal vind je al verschillende soorten
dieren, sommige zijn knuffels maar we hebben
ook geknutseld en dieren van klei gemaakt.
Er zijn niet alleen dieren gemaakt van de klei,
maar ook drollen. Bijvoorbeeld van de olifant, want een olifant is een echte
poepfabriek.
Ook zijn we deze periode aan de slag gegaan met muziekinstrumenten. We
maken de jungle geluiden na met trommels, xylofoons, maracas en
tamboerijn. Soms is het geluid heel zacht, maar het liefst maken we lekker
veel geluid met de muziek instrumenten.

NIEUWS VAN DE BSO

Met het thema ijstijd hebben we op de bso de afgelopen weken met
de kinderen cupcakes en brood gebakken.
Bakken is altijd favoriet bij de kinderen.

Ook hebben we mammoets geknutseld van eierdozen en geschaatst op scheerschuim.

Voor de komende weken staan er nog veel meer leuke workshops gepland.

