19 MEI 2020
HEMELVAARTSDAG
De Heer is opgetogen. Hij steeg boven ons uit.
Wij staan met onze ogen voor een beslagen ruit.
Daarop heeft Hij geschreven: Ik laat je niet alleen.
Een glimlach van Zijn vrede valt door die woorden heen.
De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken Zijn koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal.
straks, op de nieuwe morgen, zien wij Hem allemaal.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Viktoria en Marieka zijn begonnen in
groep 1e. Luka, Alyssa, Adam en Bo
starten binnenkort met de
kennismaking in groep 1e. Hartelijk
welkom op CBS De Regenboog!

21 en 22 mei is de school gesloten
i.v.m. de HEMELVAARTVAKANTIE.
DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 11 juni. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 4 juni.

OUDERGESPREKKEN
De oudergesprekken die gepland stonden voor dinsdag 7 april zijn
verschoven naar dinsdag 26 mei. De al eerder gemaakte indeling
wordt, waar mogelijk, gehandhaafd. In sommige groepen is
opnieuw intekenen door de ouders noodzakelijk, omdat we de
tijden niet meer terug kunnen vinden in Social Schools.
De leerkracht informeert u hierover. Wilt u rekening houden met
de volgende richtlijnen?
-U komt alleen naar school, wanneer u geen klachten hebt.
-U bent op tijd aanwezig, maar ook niet veel te vroeg.
-U wrijft uw handen in met de hygiëne handgel voor u de deur van
het lokaal opent en achter u sluit.
-We geven elkaar geen hand.
-U neemt op ruime afstand plaats van de leerkracht.
-Als de bel gaat, verlaat u direct het lokaal zodat de volgende
ouder naar binnen kan.
-U verlaat na afloop direct het gebouw, zodat er niet teveel
mensen tegelijk binnen zijn.
Het klinkt allemaal wat onvriendelijk, maar de bedoeling is goed.
Op deze manier hopen we toch de meest actuele stand van zaken
m.b.t. uw zoon of dochter met elkaar te kunnen bespreken.

LICHTPUNTJE

AGENDA
Hierbij voor u de data voor de periode vanaf 21 mei.
21 t/m 24 mei Hemelvaartvakantie
26 mei
Oudergesprekken (mi + av) i.p.v. 7 april
30 mei-1 juni Pinkstervakantie
4 juni
Schoolfotograaf
15 t/m 19 juni Schoolkamp groep 8?
16 juni
GMR
22 juni
MR
23 juni
Ouderraad
25 juni
Gewone schooldag (!), omdat de ‘calamiteiten
uren’ door de corona crisis zijn benut.
26 juni
Vrije dag leerlingen en team
29 juni
Administratiedag team; leerlingen zijn vrij
30 juni
Studiedag team; leerlingen zijn vrij
6 of 7 juli
Verkeersexamen groep 8
9 juli
Informeel afscheid groep 8?
15 juli
Musical groep 8?
16 juli
Laatste schooldag 2019/2020
31 aug.
Eerste schooldag 2020/2021
14 sept.
Schoolreis groep 4 t/m 8 (i.p.v. 25 mei)

STARTPUNT
Week van 25 mei: Hand 1:15-26 Uitgekozen, Hand 2:1-13 De discipelen wachten, Hand 2:14-47
Petrus vertelt
Week van 2 juni: Hand 9:1-19 De roeping van Paulus, Hand 9:19-31 Paulus vlucht, Hand 14:1-18
Op reis
Week van 9 juni: Hand 16:19-40 Gevangenbewaarder, Hand 19:21-40 Demetrius, Hand 21: 27-40
Gevangengenomen

CORONA CRISIS
Onze school is weer gedeeltelijk open; daar zijn we enorm blij mee. De blije, maar ook
wat gespannen gezichten van de leerlingen uit cluster A en/of B op hun eerste
schooldag spraken voor zich. Het is best vreemd, om zonder je ouders het plein op te
lopen als je in groep 1 /2 zit. Gelukkig stonden de leerkrachten vol verwachting op de
kinderen te wachten, dat maakte het wel wat makkelijker. Om elkaar ineens acht weken
niet ‘live’ te zien en/of spreken, hebben we als pittig ervaren.
We vinden het heel fijn dat u onze informatie goed gelezen heeft en zich houdt aan de
gemaakte organisatorische afspraken. We vragen veel van u, maar we hebben het
gevoel dat het goed verloopt. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan!
Mocht het zo zijn dat de scholen nog niet volledig open gaan per 2 juni, dan continueren we de
huidige werkwijze. De kinderen krijgen op hun lesdagen instructie van de leerkracht en verwerken
de aangeboden leerstof op hun thuiswerkdagen. Wilt u de berichtgeving van de leerkracht
zorgvuldig blijven lezen? Hierbij ook een groot compliment aan alle teamleden, die de inrichting van
hun lokaal, het onderwijs in halve groepen, de instructie en verwerking, de huiswerk pakketten
gekoppeld aan het dagelijkse werkprogramma of de dagtaak iedere keer weer zorgvuldig
voorbereiden en communiceren. Alleen samen kunnen we deze weken zo goed mogelijk invullen!

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Vóór 1 april 2020 hoopten we alle aanmeldingen te hebben ontvangen voor het schooljaar
2020-2021. Heeft u een zoon of dochter die vóór 1 oktober 2021 4 jaar wordt, levert u het
inschrijfformulier dan zo spoedig mogelijk in? We zijn met het managementteam volop aan het
puzzelen met de formatie en groepsindeling voor het komende schooljaar en kunnen, op basis van
de juiste aantallen, pas echt de goede keuzes maken qua indeling. Ouders die een broertje of zusje
van een kind willen aanmelden, kunnen ook 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 dagelijks geleegd. Bedankt!

LOKAAL 5E KLEUTERGROEP
Woensdag 13 mei is de portakabin keurig volgens afspraak
opgeleverd en direct schoongemaakt door onze interieurverzorgster. Donderdag 14 mei is groep 1e
verhuisd naar hun nieuwe lokaal. D
 e leerlingen hebben zelf hun stoelen en constructie- en
ontwikkelingsmateriaal van de ene ruimte naar de andere gebracht. Het was een heel spektakel en
verliep prima. Een aantal leerlingen van groep 8 en enkele leerkrachten hebben de zwaardere
spullen verplaatst. Het lokaal ziet er goed uit! Zowel de kinderen en leerkrachten van groep 1e, als
de BSO van Kinderopvang SKR, kunnen nu volop genieten van hun nieuwe ruimte.

NIEUWE DATUM SCHOOLREIS, BETALING SCHOOLREIS EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
In goed overleg met de busonderneming en het attractiepark hebben we maandag 14
september vastgelegd als nieuwe datum waarop de schoolreis voor de huidige groep 3
t/m 7, dus de toekomstige groep 4 t/m 8, en de kleuterdag plaatsvindt.
Met het MT en de MR zijn de zorgen besproken over het al dan niet doorgaan van de
schoolreis in mei/juni 2021. Dit jaar is er voor het eerst een flink aantal kinderen, voor
wie de ouders de kosten voor de schoolreis niet betaald hebben, ondanks diverse
verzoeken. Wanneer ouders niet in staat zijn het bedrag voor de schoolreis te betalen, kunnen ze
altijd contact opnemen met de school. Dan treffen we met elkaar een betalingsregeling, waardoor
het kind toch mee kan. Ouders worden in dit geval door ons ook gewezen op de Ridderkerkpas, die
via de gemeente kan worden geregeld.
Er zijn ook ouders die om principiële redenen niet willen betalen voor de schoolreis, mede door de
uitspraken van minister Slob. Dat maakt het moeilijk voor ons. Wij kunnen deze kosten als school
ook niet op ons nemen, omdat we hiervoor geen vergoeding krijgen vanuit de bekostiging van de
overheid. De bus en het park moeten echter wel voor ieder kind betaald worden.
We mogen geen leerlingen uitsluiten van deelname, en dat willen we ook niet, maar de financiën
moeten wel toereikend zijn. We zouden het erg jammer vinden, wanneer we om deze reden m.i.v.
het volgende schooljaar moeten stoppen met onze jaarlijkse schoolreis.
In overleg met de penningmeester van de Ouderraad is besloten, dat de 2e ronde inning vrijwillige
ouderbijdrage voor de kinderen die nog maar net zijn ingestroomd op onze school, dit jaar niet
wordt uitgevoerd i.v.m. de schoolsluiting van 16 maart t/m 24 april.

MR
Maandagavond 18 mei heeft de MR weer vergaderd: "live" en op "1,5 meter afstand". Fijn om elkaar
weer te zien en te spreken! Er is veel gebeurd de afgelopen maanden, maar dat zal u vast niet
ontgaan zijn. De corona crisis heeft op organisatorisch vlak veel tijd en energie gevergd, waar u nu
ook het resultaat van "meemaakt". Wij hebben gisteren de ervaringen van u (indien bekend) en de
leerkrachten besproken en zullen ook de komende tijd nog blijven evalueren. Immers, van
evalueren kunnen wij leren! Wanneer u ons ook wil voorzien van feedback, dan kan dit door een
mail te sturen (regenboog_mr@pcpobr.nl ) of door een van ons persoonlijk te benaderen.
Kijkend naar volgend schooljaar is daar natuurlijk ook al van alles voor in "proces". Zo blijft de school
groeien en dat heeft gevolgen voor de formatie. Deze is momenteel in de afrondende fase en wordt
aan u bekend gemaakt zodra deze definitief is. Dit wel met de kanttekening dat de formatie ook dit
jaar weer keurig op tijd zal worden gecommuniceerd!
Van het directie bericht inzake de schoolreis zijn wij als MR erg geschrokken. Eerlijk gezegd niet
alleen geschrokken, maar ook wel geïrriteerd en dat zijn wij niet zomaar. Het aantal ouders dat de
schoolreis om principiële redenen niet WIL betalen is het afgelopen schooljaar gegroeid. Dusdanig
gegroeid, dat een jarenlange traditie (wat de schoolreis voor ons allemaal wel is) op het spel staat.
Oftewel: SCHOOLREIS ? Dit laten wij toch niet gebeuren? Principes zijn zeker niet verkeerd, maar zet
deze alstublieft niet in ten koste van de schoolreis van de kinderen. Niet KUNNEN betalen, daar is
zeker begrip voor, maar niet WILLEN betalen vinden we onbegrijpelijk.

SCHOOLFOTOGRAAF IN CORONA TIJD
Donderdag 4 juni bezoekt de schoolfotograaf onze school en de
kinderen van de peuterspeelgroep. Dat wordt nog een flinke
uitdaging, omdat we op dit moment nog niet weten of de school
weer volledig open zal zijn die dag. Als dit niet zo is, zullen we
exacte tijden moeten afspreken waarop leerlingen van iedere
groep aanwezig moeten zijn.
Op korte termijn ontvangt u van de Ouderraad & directie
specifieke informatie over de organisatie.
Voor dit moment delen we met u alvast de volgende
aanpassingen:
-Op de aangepaste fotografiedag worden dit jaar géén foto’s van
niet-schoolgaande broertjes en zusjes gemaakt.
-Er worden géén groepsfoto’s gemaakt, maar van de portretten
van de leerlingen wordt een portretten collage gemaakt door Foto
Koch. In de webshop vervangt deze collage de gratis groepsfoto.
-De afscheidsfoto van groep 8 maken we zelf met een camera.
Deze foto mailen we naar Foto Koch, die er een mooie afdruk van
zal maken.
-De familiefoto’s van de schoolgaande broertjes en zusjes worden
alleen gemaakt, wanneer het ons lukt om dit in ons huidige
aangepaste rooster te realiseren.

HULP GEZOCHT VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen van de groepen 8, dat onder
voorbehoud, op 6 en 7 juli 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!

BERICHT BEHEERDER CRUIJFF COURT
Voor de Buurtsportlocatie naast onze school is tijdens en na schooltijd het volgende werkprotocol
van toepassing:
●

●

●

●

●

Het volledig open karakter van de afgelopen jaren m.b.t. het huisje gaat veranderen. De
ruimte is te klein voor het toepassen van 1.5 m. Zowel kinderen als volwassenen mogen
niet meer naar binnen komen.
Sport en spelmaterialen worden door beheerder Marcel geselecteerd en in een grote bak
buiten geplaatst. Kinderen en volwassenen pakken zelf materialen en leggen deze zelf
terug in de bak. Eerst handen ontsmetten voordat men iets pakt en weer na afloop.
Daarvoor zal desinfecterende gel (geschikt voor gebruik zonder water en handdoekje)
worden verstrekt.
Het openbaar toilet buiten blijft gesloten, dit om verspreiding van het virus te voorkomen.
Er is dus geen mogelijkheid voor kinderen en overige bezoekers om naar het toilet te
gaan.
Om EHBO te kunnen verlenen heeft Marcel de beschikking over beschermende
materialen. EHBO verlenen kan namelijk veelal niet op 1.5. M. EHBO zal ook buiten
worden verleend.
Fysiek ingrijpen bij vechtpartijen van kinderen en grensoverschrijdend gedrag is niet
mogelijk op 1.5 m. Dit zal in noodsituaties alleen verbaal gebeuren. Er tussen stappen of
fysiek iemand tegenhouden is ook bij hoge uitzondering niet mogelijk.

Marcel vraagt onze hulp (en van de BSO) bij het verantwoordelijk omgaan met de sportmaterialen
en dat deze ook netjes door de kinderen weer worden teruggebracht na gebruik. Hij meldt: 'Het is
voor ons allemaal een rare tijd en vergt een enorme aanpassing in onze manier van werken. Maar
samen kunnen we dit aan.' Wilt u uw kinderen hierover informeren? Marcel is momenteel slechts
beperkt aanwezig, omdat hij aan het herstellen is na een periode van ziekte.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Wat is het fijn om na zo’n lange tijd weer met elkaar te spelen!

Ondanks dat we wat aanpassingen hebben moeten doen ivm het
coronavirus, proberen we het voor de kinderen zo gewoon
mogelijk te houden. Vooral met het brengen en halen is het
anders dan anders. Maar we zijn heel blij en tevreden over hoe
het nu gaat. We gaan om 8.30 uur met elkaar in “onze trein” van
het schoolplein naar binnen. We zwaaien vanuit de trein naar de
papa’s, mama’s, opa's en oma’s die er nog staan.
Sommige kinderen vinden dit nog wel spannend en anderen
kunnen niet wachten om in “de trein” te gaan.
We willen alle ouders, opa’s en oma’s bedanken voor de medewerking!

De eerste week hebben vooral aandacht gegeven aan het
welbevinden van de peuters. We hebben ze laten
herontdekken wat er allemaal te doen is.
Wat vinden we ook alweer leuk om mee te spelen?
En wie zitten er ook alweer bij ons op de peuterspeelgroep?

Daarna gaan we starten met ons thema: “ Op de boerderij”.
Wij zijn heel benieuwd wat we binnen dit thema weer gaan ontdekken.

NIEUWS VAN DE BSO

Het is alweer even geleden dat de BSO een stukje voor de nieuwsbrief heeft
geschreven.
De afgelopen weken hebben wij met de BSO samengevoegd gezeten op de
Buitenbol in Bolnes. Samen met de kinderen hebben we daar een leuke tijd gehad. Maar we zijn toch
ook wel weer blij dat we nu weer gewoon op onze eigen locatie zijn.
We zijn met de kinderen aan het brainstormen geweest over ons volgende thema, dat is geworden
thema “sport”. Dus als u ons met rode hoofden over het schoolplein ziet rennen, dan weet u dat we
flink aan het sporten zijn.
We hopen heel snel weer gezellig met alle kinderen op de BSO te zijn, want we missen jullie enorm!!

