5 MAART 2020
TERUGBLIK OPEN DAG
Afgelopen weken zijn er nog nieuwe leerlingen aangemeld, die
vóór 1 oktober 2020 vier jaar worden. Voor het lopende
schooljaar betekent dit een totaal van 55 aangemelde leerlingen.
Voor het volgende schooljaar (1-10-2020 t/m 30-09-2021) zijn er
inmiddels 21 nieuwe leerlingen aangemeld. 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
inchrijfformulier downloaden en invullen òf een formulier
ophalen bij juf Nel van den Herik.
Levert u het daarna bij haar in? Bedankt!

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. De ouders hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.
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.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Orhan start op 2 maart in groep 3a.
Hartelijk welkom op CBS De
Regenboog!

WORLD SERVANTS Er is de afgelopen
weken €113,04 gespaard voor het
cacao verwerkingscentrum in San
Miguel. Dank voor uw bijdrage.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 26 maart. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 19 maart.

LICHTPUNTJE

Wat je
in je hart bewaart,
raak je
nooit meer kwijt.

AGENDA
6 maart
9 maart
12 maart
13 maart

16 maart
18 maart
19 maart

20 maart
24 maart
26 maart
27 maart
6 april
7 april
9 april
10 - 13 april
14 april
15 + 16 april
17 april
20 april
24 april
25 april t/m
10 mei
12 mei
13 mei

Start project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7 en 8
Oudergesprekken groep 1 t/m 7 (mi+ av)
Expositie gr. 6/7b, PO/VO Talentenprogramma
Afsluiting thema gr. 7a
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7
Symposium Wetenschap & Technologie
Kunstmenu verteltheater ‘De brief voor de
koning’ gr. 5 /6
GMR
Informatieavond gr. 8 IEP, kamp en musical
Informatieavond Social Media ouders gr. 6a,
6/7b,7a en 8
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 7
MR vergadering
Ouderraad
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 8
PO/VO Talentenprogramma
PO/VO Talentenprogramma
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 (mi+ av)
Voorlichting Social Media in gr. 6 t/m 8
Paasviering in de kerk (mo) met alle groepen
Paasvakantie
PO/VO Talentenprogramma
IEP Eindtoets
Project ‘Ridderkerkse meesters’ gr. 8
GMR
Koningsspelen & Meesters en - juffendag
Meivakantie
Luizencontrole
Ouderraad

STARTPUNT
Week van 9 mrt.: Joh 9:1-41 De blindgeborene, Joh 10:22-42 Is Hij het?, Joh 11:1-44 Lazarus
Week van 16 mrt.: Joh 11:45-57 Arrestatiebevel, Matt 12:38-42 De voorzegging van het lijden, Joh
12:12-36 Intocht en discussie
Week van 23 mrt.: Luc 22:7-38 Het laatste avondmaal, Joh 15, 16 & 17 Het werk van de Trooster,
Jezus bidt

15e GROEP
Op 1 februari is de nieuwe kleutergroep gestart in het tijdelijk heringerichte
kooklokaal. De plaatsing van de Portakabin heeft helaas vertraging opgelopen.
Er zijn te weinig aannemers beschikbaar, die alle klussen uit kunnen voeren.
Achter de schermen wordt er alles aan gedaan om z.s.m. de beloofde
uitbreiding van ons gebouw te realiseren. We hopen en rekenen erop dat de
instroomgroep en een BSO groep op korte termijn in hun eigen nieuwe lokaal
worden gehuisvest.

GEBOORTE
‘Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is “Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.
Dankbaar, verwonderd en blij maken juf Marijke en haar man Martijn
bekend, dat Wouter Pieter is geboren op 27 februari! Mart heeft een
broertje gekregen. Wout was bij zijn geboorte 55 cm lang en woog 4220
gram; een flinke baby.
Hartelijk gefeliciteerd met jullie zoon en broertje; veel geluk met elkaar!

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.
Bij 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. Maandagmiddag en -avond 9 maart vindt de eerste ronde
gesprekken plaats van dit voorjaar. Dinsdagmiddag en -avond 7 april is de tweede ronde gesprekken.
Hartelijk welkom!
Uit onze schoolgids: ‘We plannen één oudergesprek per leerling. Bent u als gescheiden ouders niet in
de gelegenheid om allebei op de aangegeven tijd te komen? Dan verwachten we van u, dat u elkaar
informeert over de zaken die met de leerkracht besproken zijn.’

CBS DE REGENBOOG VOOR EEN KLEURRIJKE GROEI!
U kent misschien dit liedje wel:
Iedereen is anders
niemand is als jij
iedereen is anders
ik ben ik en jij bent jij
Iedereen is anders dat is nou eenmaal zo
iedereen is anders okido.
God heeft ieder mens geschapen
bijzonder en heel speciaal
met een uniek karakter
en zo verschillen we allemaal…..
https://youtu.be/XWmS4dUlLvk
Ook op onze school is iedereen anders, maar met elkaar vormen wij CBS De Regenboog!
Dat betekent dat iedereen erbij hoort en dat we niemand buitensluiten.
We leren kinderen respect voor elkaar te hebben en om met respect met elkaar om te gaan.

Dit betekent niet dat we met iedereen de beste vrienden zijn, het betekent ook niet dat we nooit
boos op elkaar zijn. Het betekent wel dat we niemand buitensluiten om huidskleur of sociale status.
Dat we elkaar met respect behandelen en dat we, als we boos op elkaar zijn, dat niet oplossen door
te schelden, te slaan of schoppen maar dat we praten met elkaar.
Lukt dit niet, dan vragen we de hulp van een juf of meester.
Laten wij met elkaar proberen om de verharding in de maatschappij tegen te gaan door met elkaar,
ouders, kinderen en leerkrachten een voorbeeld te zijn in een kleurrijke wereld waarin we allemaal
willen groeien en bloeien en waarin we allemaal welkom zijn!
Elly van Driel, Veiligheidscoördinator en Contactpersoon

ENGELSE VERRIJKINGSLESSEN OP HET FARELCOLLEGE
Wij (Irene, Luuk, Steijn, Lucas, Jet) hebben Engelse verrijkingslessen op Het Farelcollege gehad.
Dat houdt in dat we 21 biologielessen in het Engels moesten maken, het was wel moeilijk maar het
lukte ons wel. De lessen gingen o.a. over wat roken met je doet, fotosynthese, ademen, cellen,
botten en je bloed.
We gingen ook twee keer naar het Farel, de 1ste keer was in het begin en toen werd alles uitgelegd
hoe het programma “ikleerdigitaal.nl” werkt. De tweede keer kregen we een Engelse les van de
docent over het hart en wat beweging met je bpm doet.

VERKEER
Hierbij het vriendelijke, doch dringende, verzoek om uw auto ’s morgens of ‘s
middags niet te parkeren voor de garageboxen in de Bachstraat. Het gebeurt nog
steeds, waardoor de bewoners hun garage niet in of uit kunnen. We weten dat het
tussen 8.15 en 8.30 uur en rond 14.00 uur erg druk is rondom de school. Het kan
handig zijn om iets verder weg een parkeerplek te zoeken òf om op de fiets of
lopend naar school te komen.

AFSCHEID NEMEN KLEUTERS
Als school vinden wij het belangrijk, dat ouders/verzorgers van de kleuters de mogelijkheid hebben
om hun kind ‘s morgens in de klas te brengen. Op deze manier kunt u iedere dag even sfeer proeven
in het lokaal waar uw kind de dag doorbrengt. Voor kleuters kan het afscheid nemen best spannend
zijn, vooral voor de jongste kinderen. U kunt uw zoon of dochter hierbij helpen, door het afscheid
niet te lang te laten duren. We verwachten dat u uw kind naar zijn of haar plek in de kring brengt,
vervolgens vlot afscheid neemt en vertrekt. Dit is meestal de makkelijkste manier voor uw kind.
De leerkracht houdt op deze manier ook beter overzicht op de andere kinderen die binnenkomen,
zodat ze ook hen kan begroeten. Dit bevordert een rustige en goede start van de schooldag.
Alvast bedankt! de leerkrachten van groep 1 /2.

RESTAURANT ‘HET HAPJE!’
Vandaag, dinsdag 3 maart, hebben we het restaurant feestelijk
geopend met het doorknippen van een lint. Ook knalden party
poppers door de school.
Het restaurant ging voor de gasten om 11.00 uur open en het liep
echt super snel vol.

Bijna alle stoelen waren bezet en de klanten keken heel tevreden. De koks, obers en gastheren
werkten hard en goed in de keuken om de gasten tevreden te houden.
In de keuken werden de drankjes vakkundig ingeschonken door twee barmannen.

Er draait een leuk muziekje, dat niet te druk is.
Het restaurant is de komende twee weken open! Het is nu al een groot succes!

MR
De vergadering in februari stond met name in het teken van groei. Zo zijn de statistieken en
prognoses qua leerlingenaantallen geanalyseerd en besproken. Onze school is vooralsnog aan het
groeien…, maar hiervoor is ook letterlijk groei nodig: ruimte! Gelukkig wordt dit binnenkort
voorlopig opgelost door plaatsing van een portakabin. In de Ridderkerkse politiek staat (de groei
van) onze school ook op de agenda. Hier heeft de oplettende (Social) Media lezer zeer recent een
stuk over kunnen lezen. Groeien is fijn, maar er moet wel voldoende ruimte zijn voor iedereen.

RIDDERKERKSE MEESTERS
De leerlingen van groep 7a, 7b en 8 doen in maart en april
mee aan het project ‘ Ridderkerkse meesters; kunst en
cultuur door de ogen van kinderen.’
Onder leiding van kunstenaars volgen de leerlingen
workshops schilderen en keramiek rondom het thema
‘natuur en duurzaamheid’.
Cultuureducatie stimuleert kinderen om ‘andere talen te
spreken’, waardoor onvermoede talenten naar boven
kunnen komen. Leerlingen met een taalachterstand
blijken wellicht een groot toneel talent te zijn, leerlingen
die moeite hebben met rekenen kunnen misschien juist
heel goed schilderen. De ontwikkeling van het creatieve
vermogen van kinderen d.m.v. aandacht voor kunst en
cultuur is belangrijk voor stimulatie van het brein.
Het past heel goed bij de uitgangspunten van ons ontwikkelingsgerichte onderwijs waarbij, naast
aandacht voor taal, rekenen en lezen, de brede ontwikkeling wordt gestimuleerd o.a. door het geven
van workshops op het gebied van tekenen, handvaardigheid, muziek, wetenschap & technologie,
programmeren, koken & bakken en het werken in de moestuin. Voor een kleurrijke groei!
Het werk dat door onze leerlingen gecreëerd wordt, wordt o.a. geëxposeerd in het gemeentehuis en
op het Dillenburgplein. Zie ook de bijlage bij de Combinatie van 20 februari: ‘de Donderdag’.
CBS De Regenboog, OBS De Reijer, kunstenaars Karin Touw en Conny Pols, sociaal-cultureel
ondernemer Ron Andriessen, acteur/presentator/ kinderboekenschrijver en theatermaker Joris Lutz

en cultuur regisseur Jacky van Dijk van de gemeente Ridderkerk werken hierbij samen. Dit is mogelijk
m.b.v. gelden, die beschikbaar zijn gekomen vanuit de cultuursubsidie.
Donderdag 5 maart vindt de inspiratiesessie plaats o.l.v. Joris Lutz. Vrijdagmorgen 6 maart starten
kunstenaars Karin Touw en Conny Pols met de introductie van dit project voor groep 7 en 8.
Op 13 en 20 maart gaat groep 7 aan de slag met de workshop schilderen, respectievelijk keramiek.
Op 27 maart en 17 april is groep 8 aan de beurt. De workshops vinden plaats in het wijkcentrum
tegenover onze school. Het is de bedoeling dat de expositie van het gemaakte werk op 4 juni in het
gemeentehuis wordt geopend.

HULP GEZOCHT VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen
van de groepen 8 op 25 en 26 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!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

In de komende periode gaan we met de peuters de tuin in.
We gaan zaadjes in de grond planten, we gaan de planten verzorgen en alles
wat erbij komt kijken in de tuin. Aan het eind van het thema zijn wij echte
tuinmannen en tuinvrouwen.
Kom gauw eens kijken wat er in bloei
staat en wat we aan het zaaien zijn.
Heeft u nog potten over waar wij in kunnen planten? Wij
willen die graag hebben!
Op vrijdag 17 april is er weer een ouderochtend van 8:3010:00 uur. Alle ouders van de kinderen die op vrijdag komen,
zijn welkom. Meer informatie volgt.

NIEUWS VAN DE BSO

De laatste weken in het thema ijstijd waren super, en de workshops waren
goed gevuld met enthousiaste kinderen.

Zo hebben we milkshakes gemaakt; alle
kinderen hebben hieraan meegedaan. En
lekker dat ze waren!!!
Ook hebben een aantal kinderen onder leiding van juf Melany een
oerdans verzonnen. Met als begeleiding trommels; die waren in het
hele gebouw goed te horen.

Deze winter is er nog geen sneeuw gevallen. En dat is eigenlijk best wel jammer. Daarom dachten
wij; dan gaan we zelf maar sneeuwballen maken om een sneeuwballengevecht te houden.
We hebben meters wol gebruikt om pompoenen te maken. Het resultaat was ernaar; grote fluffy
sneeuwballen!
Na de voorjaarsvakantie stappen we van de kou in de warmte. We gaan naar Egypte. Uiteraard
houden wij u weer op de hoogte van al onze avonturen.

