26 MAART 2020
CORONA CRISIS
In deze bijzondere dagen waarin we elkaar niet live zien en
spreken, hebben we een korte Nieuwsdruppel voor u
samengesteld. U ontvangt daarnaast vele berichten van de
leerkrachten via de ouderapp en reageert ook regelmatig; heel
fijn en zinvol! We lieten het u al weten: door uw kinderen wordt,
onder uw leiding, hard gewerkt aan het huiswerk. We hebben
veel waardering voor alle ouders, voor het werk dat dagelijks
verzet wordt. Als het oefenen soms een dag niet lukt, is dat geen
probleem. Het valt niet mee om èn te werken èn de kinderen
aan te sturen. Probeer er maar ontspannen mee om te gaan; u
doet wat u kan en dat is voldoende. Deze situatie zal nog wel
even voortduren, is de verwachting. Het is belangrijk dat we het
met elkaar op een goede manier volhouden!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Rishana en Melissa zouden op 16
maart starten in groep 4b en 7a. We
hopen dat jullie z.s.m. echt bij ons
kunnen beginnen. Alvast hartelijk
welkom op CBS De Regenboog!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 16 april. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 9 april.

LICHTPUNTJE

Ik ben
met zorg
gemaakt
door God
Tijdens de PCPO studiedag in januari hebben we kennis gemaakt
met een bijzondere verhalenverteller; Matthijs
Vlaardingerbroek. Hij heeft u en jullie voor deze dagen een goed
alternatief geboden, dat we van harte aanbevelen. Vanaf
maandag 23 maart kan je op https://creatiefkinderwerk.nl/ op
elke doordeweekse dag een video met een Bijbelverhaal vinden,
die door Henkie en andere poppen geïntroduceerd en besproken
wordt. Daarnaast vind je bij elk Bijbelverhaal een aantal
creatieve verwerkingen, zoals knutsels, goocheltrucjes, meer
video's, spellen, liedjes en nog veel meer. Alle goeds en sterkte
gewenst. We hopen u z.s.m. weer te ontmoeten!

AGENDA
Voor de komende periode zijn alle geplande bijeenkomsten en
afspraken gecanceld i.v.m. de wereldwijde corona crisis.
Onder voorbehoud melden we u hierbij de data voor de periode
vanaf 10 april.
10 - 13 april
25 april t/m
10 mei
12 mei
13 mei
14 mei

Paasvakantie
Meivakantie

Luizencontrole
Ouderraad
PO/VO Talentenprogramma (alleen
MAVO/Lyceum)
15 mei
PO/VO Talentenprogramma (alleen
VMBO)
18 mei
Koffieuurtje IB ers, MR
21 t/m 24 mei Hemelvaartvakantie
25 mei
Schoolreis gr. 3 t/m 7 ⇒ nieuwe datum
Kleuterdag gr. 1 / 2 ⇒ nieuwe datum
26 mei
Fietsverkeersexamen groep 8 ?
30 mei t/m
Pinkstervakantie
1 juni
4 juni
Schoolfotograaf

STARTPUNT
Week van 30 maart: Joh.18:12-27 Verloochening, Joh.18:28-40 Jezus voor Pilatus, Joh.19:1-16 Kruisig
Hem
Week van 6 april:Joh.19:17-42 Jezus’ sterven, Joh.20:1-23 Opstanding, Luc.24:13-35 Emmaüsgangers
Week van 14 april: Jona 1:1-17 Roeping van Jona, Jona 2&3: 1-10 Opdracht aan Jona, Jona 4 God is
geduldig

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Vóór 1 april 2020 hopen we alle aanmeldingen te hebben ontvangen voor het schooljaar 2020-2021.
We zijn met het managementteam al aan het puzzelen met de formatie en groepsindeling voor het
komende schooljaar en kunnen, op basis van de juiste aantallen, pas de goede keuzes maken qua
indeling. Ouders die een broertje of zusje van een kind willen aanmelden, kunnen via onze website
www.regenboogridderkerk.nl het inschrijfformulier downloaden en invullen. Levert u het daarna op
school in? Dit kan een gescand formulier zijn dat u via de mail naar nel.vandenherik@pcpobr.nl
stuurt, òf via de groene brievenbus, naast het hek bij de ingang aan de Reijerweg. Deze wordt
regelmatig geleegd. Bedankt!

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN KOSTEN SCHOOLREIS
Van de penningmeester van de Ouderraad ontvingen we het mooie bericht, dat voor
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 is 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. Deze ouders hebben telefonisch of via de mail een
herinnering ontvangen.
De geplande datum voor de schoolreis van 25 mei wordt verschoven naar een andere datum i.v.m.
de maatregelen en beperkingen rondom het coronavirus. We hopen z.s.m. de nieuwe datum met u
te communiceren.
Willen de ouders die de machtiging nog niet hebben ingeleverd òf de kosten van de vrijwillige
ouderbijdrage en de schoolreis nog niet hebben betaald, dit s.v.p. zo spoedig mogelijk doen?
Inleveren mag ook digitaal, door het volledig ingevulde en ondertekende formulier te scannen en te
mailen naar nel.vandenherik@pcpobr.nl
Alvast bedankt, zo kunnen we op de achtergrond toch doorgaan met de organisatie.
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 ook een brief met informatie gemaild.

NIEUWS TEAMLEDEN
In deze bijzondere dagen delen we ook goed nieuws met u. Juf Esther en haar man verwachten een
kindje. Het is/was de bedoeling dat juf Esther tot de meivakantie zou werken in groep 5a.
Of er inderdaad nog les gegeven wordt vóór die datum is erg onzeker. Juf Manouk zal vanaf het
moment van ingaan van het zwangerschapsverlof ook op donderdag en vrijdag les geven aan de
groep. Onderwijsassistente juf Robbin en haar vriend verwachten ook een baby. Juf Robbin hoopt te
kunnen werken t/m half juni. We zijn aan het nadenken, wie haar uren gaat invullen.
Hartelijk gefeliciteerd collega’s!

HULP GEZOCHT VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen van de
groepen 8 dat, onder voorbehoud, op 25 en 26 mei plaatsvindt.
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!

LEGE SCHOOL…..
Dinsdag waren er af en toe teamleden op school en constateerden we dat er leerlingen van onze
school op het dak van de fietsenstalling en de school liepen, waarschijnlijk om hun voetbal eraf te
halen. Er liepen en zaten ook leerlingen en andere kinderen op het net van de zandbak. Dit is echt
niet de bedoeling! Hierdoor krijgen we problemen op het dak en moeten we het net straks laten
repareren of vernieuwen. Er zijn kinderen aangesproken, maar wij werken zoveel mogelijk thuis en
weten niet wat er op die momenten gebeurt. Wilt u uw kinderen melden, hoe aantrekkelijk het
misschien ook is, dat het schoolplein niet toegankelijk is voor spelende kinderen? Er staat niet voor
niets een afgesloten hek omheen. Op het Cruijff Court kunnen kinderen wel spelen; zoals u weet is
er op dit moment alleen geen toezicht. Dank voor het oppakken hiervan.

BEREIKBAARHEID IN DEZE DAGEN
Heeft u vragen over het werk dat uw zoon of dochter van de leerkracht heeft ontvangen?
Neemt u dan via de mail of Social Schools contact op met de juf of meester?
Op de werkdagen van de teamleden zijn zij onder schooltijd zoveel mogelijk beschikbaar.
Het kan wel zo zijn dat u even geduld moet hebben voor uw mail beantwoord wordt.
Wanneer een leerkracht met een leerling ‘in gesprek is’, via de digitale snelweg, gaat dat
voor.
Heeft u andere dringende vragen waarop u graag een antwoord zou krijgen? Neemt u dan via de
mail of Social Schools contact op met één van de intern begeleiders of directeur. Af en toe zijn er wel
teamleden op school, maar ook wij moeten zoveel mogelijk thuis werken. Via het telefoonnummer
van school zijn we momenteel slechts bij uitzondering bereikbaar. We doen ons uiterste best om
achter de schermen alles zo goed mogelijk te regelen voor onze leerlingen.
We hopen en rekenen op uw begrip.

