11 JUNI 2020

SCHOOLKAMP EN AFSCHEID GROEP 8
Het geplande schoolkamp van groep 8 naar Loon op Zand kan dit
jaar niet doorgaan. In juni mogen we nog niet in ‘t Kraanven
verblijven op de manier zoals we graag willen. Er is slechts een
beperkte openstelling van de groepsaccommodatie voor maar 30
personen en dan ook nog zonder overnachting. De toiletten
mochten gebruikt worden, maar de douches bleven gesloten.
Dat was even een domper, hoewel we er wel rekening mee hielden.
Gelukkig tipte een ouder ons over een andere mogelijke locatie in
Helvoirt. Juf Marije en meester Glenn zijn wezen kijken en zijn
tevreden over de locatie ‘Bezinningscentrum Emmaüs’ en de
mogelijkheden die daar geboden worden.
We zijn erg blij dat groep 8 nu tòch op kamp kan.
Van maandagavond 6 juli t/m woensdagavond 8 juli gaat groep 8
met vier leerkrachten op pad. We wensen jullie veel plezier!
De musical en het afscheid van groep 8 vinden in aangepaste vorm
plaats; we splitsen de groep in tweeën zodat er minder ouders en
teamleden in de zaal van ‘Het Plein’
aanwezig zijn dan gebruikelijk. Daarnaast
houden we rekening met de hygiëne
voorschriften. De leerkrachten en kinderen
zijn dagelijks enthousiast bezig met alle
voorbereidingen. Zet ’m op kanjers van groep 8!

AFNEMEN CITO TOETSEN
Vanaf 8 juni wordt het volledige lesprogramma weer aangeboden,
behalve de lessen bewegingsonderwijs in de gymzaal.
Vanaf deze week worden ook de methodegebonden toetsen
afgenomen, om goed te kunnen bekijken in hoeverre de lesstof is
begrepen en om te analyseren waar evt. hiaten zitten. Daar kunnen
de leerkrachten dan met de kinderen weer mee aan de slag.
In de maand juni zullen de CITO toetsen spelling en rekenen worden
afgenomen in groep 3 t/m 7. In groep 3 zal ook technisch lezen
getoetst worden. Na de zomervakantie worden de CITO toetsen van
technisch lezen en begrijpend lezen in groep 4 t/m 8 afgenomen.
Het doel van de toetsen is en blijft om een objectief beeld te
hebben van hoe de kinderen ervoor staan bij de verschillende
vakgebieden. We sluiten met ons onderwijsaanbod zoveel mogelijk
aan op de ontwikkeling en het niveau van de kinderen.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Arwen, Daelynn, Elin, Rozalynn en
Jayden zijn begonnen of starten
binnenkort aan de kennismaking in
groep 1e. Hartelijk welkom op CBS De
Regenboog!

DONDERDAG 25 JUNI wordt een

gewone schooldag, omdat de
calamiteiten uren voor dit schooljaar
door de corona crisis zijn benut.
Maandag 16 maart is nl. als lesdag
uitgevallen. De leerlingen hebben vrij
van vrijdag 26 t/m dinsdag 30 juni.
Heeft iedereen het van school
geleende CHROMEBOOK weer bij de
leerkracht ingeleverd?

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 2 juli. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 25 juni.

LICHTPUNTJE
Geloof
staat synoniem voor
zeker weten.
We nemen geen genoegen met
‘misschien’, ‘wellicht’ of
‘hoogstwaarschijnlijk’.

AGENDA
11 juni
16 juni
22 juni
23 juni
25 juni

Theoretisch verkeersexamen groep 8
GMR
MR
Ouderraad
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 juli
Praktisch verkeersexamen groep 8 (onder
voorbehoud)
6 t/m 8 juli Schoolkamp groep 8 naar Helvoirt
10 juli
Huwelijk juf Jacqueline en Sven
Informeel afscheid groep 8 (mi + av)
15 juli
Musical groep 8, in 2 gedeelten voor de ouders
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), Kleuterdag,
Dag met alternatieve invulling voor groep 3

STARTPUNT
Week van 16 juni: Hand 23:12-35 Paulus’ neef helpt, Hand 24:1-27 Felix, Hand 25:1-27 Festus en
Agrippa
Week van 23 juni: Hand 27:1-13 Op weg naar Rome, Hand 27:14-44 Schipbreuk, Hand 28:1-10 Op
Malta
Week van 30 juni: Openbaring 1: 9-20 Boodschap voor Johannes, Vrij verhaal: de troon van de
koning

FORMATIE PUZZEL EN GROEPSINDELING 2020/2021
Voor de periode van 01-10-2019 t/m 30-09-2020 zijn er totaal 64 leerlingen
aangemeld. De meeste kinderen stromen als vierjarigen in de kleutergroepen in, maar
er zijn ook leerlingen door o.a. verhuizingen in de hogere groepen bijgekomen.
Voor de periode van 1-10-2020 t/m 30-09-2021 zijn 31 leerlingen aangemeld.
We hebben met het MT en team de enorme puzzel van de formatie en groepsindeling
rond en buigen ons nu over de juiste indeling van de leerlingen over de groepen. Zodra we dit
gedeelte af hebben en de personeelsgeleding MR heeft ingestemd, informeren we u over het
geheel.

HUWELIJK JUF JACQUELINE EN SVEN
Vrijdag 10 juli trouwt juf Jacqueline van groep 7a met Sven. Na ruim een jaar hard klussen
in hun huis is het zo goed als af en breekt de langverwachte feestdag aan. Gelukkig zijn er
op 10 juli al meer mogelijkheden om de bruiloft te vieren, weliswaar in kleinere kring dan
van tevoren bedacht. De 27 leerlingen van groep 7a mogen aanwezig zijn bij de voltrekking van het
huwelijk in de Schaapskooi in Ottoland. Achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang.

Meer informatie voor ouders en leerlingen volgt. We wensen Jacqueline en Sven een feestelijke
voorbereidingstijd op hun trouwdag!

OVERSTAP VAN CITO NAAR IEP LEERLINGVOLGSYSTEEM
Een kind is meer dan rekenen en taal; ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en
creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen.
Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet
kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan
ontwikkelen om te worden wie het is.
Om deze reden stappen wij vanaf het schooljaar 2020/2021 over van het CITO Leerlingvolgsysteem
naar de toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem. Door betekenisvol te toetsen brengt het IEP
leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst,
waarmee wij als leerkrachten samen met de leerling inzicht krijgen in de volgende ontwikkelingsstap
en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.
In groep 8 nemen we al enkele jaren tot grote tevredenheid de IEP eindtoets af. Afgelopen jaren
hebben we ons verdiept in het IEP leerlingvolgsysteem en we vinden dit heel goed passen bij ons
ontwikkelingsgerichte onderwijs. Vandaar ons besluit.

CORONA CRISIS
We vinden het heel fijn dat alle kinderen weer op school zijn! Het was wel weer even wennen aan de
vollere lokalen en vooral aan het afstand houden tussen leerkracht en leerlingen. We doen ons
uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Fijn, dat u als ouder ook meewerkt en de
kinderen keurig aflevert bij het hek of de aan hen toegewezen ingang.

Wilt u vóór en na schooltijd op het trottoir bij de Bachstraat voldoende ruimte maken voor de
leerlingen van groep 4a en 4b? Zij moeten daar langs lopen om bij de hoofdingang te komen of juist
om naar huis te gaan. Willen de ouders, die alleen een kleuter naar school brengen, niet te vroeg
komen? Wanneer meerdere ouders te vroeg zijn, wordt het extra vol en onoverzichtelijk op de
stoep. Er ontstaan hierdoor ook onveilige situaties omdat kinderen soms op
de rijbaan moeten lopen om er langs te kunnen. Bij voorbaat onze dank,
mede namens enkele ouders die hiervoor contact met ons hebben
opgenomen. Houdt u op alle trottoirs rondom onze school en na schooltijd
op het schoolplein (geldt voor de ouders van de kleuters die daar als enige
mogen staan), onderling ook voldoende afstand?

SCHOOLREIS 14 SEPTEMBER EN BETALING SCHOOLREIS
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 + speciale dag voor groep 3 plaatsvindt.
We hebben zorgen over het al dan niet doorgaan van de schoolreis in mei/juni 2021. Zoals u weet is
er dit jaar, ondanks diverse verzoeken, voor het eerst een flink aantal kinderen, voor wie de ouders
de kosten voor de schoolreis niet betaald hebben. 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 zo mogelijk 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. Wilt u s.v.p. allemaal de bijdrage betalen, zodat we ook in 2020-2021 gezellig
met elkaar op schoolreis kunnen gaan? Bedankt.

SCHOOLFOTOGRAAF
De foto’s die donderdag 4 juni gemaakt zijn kunnen digitaal besteld worden, u ontvangt via de
leerkracht binnen een week een kaart met inloggegevens. U kunt bij het bestellen van de individuele
foto’s zelf een keuze maken uit een aantal achtergronden. Dit wijst zich vanzelf. We vinden het erg
fijn, dat er toch heel veel in cluster B ingedeelde kinderen speciaal naar school kwamen voor de foto.
Bedankt voor uw medewerking ouders! Wanneer we zo samenwerken, krijgen we veel voor elkaar.
Ook hartelijk dank aan de ouders van de Ouderraad, die ons geassisteerd hebben bij het goed laten
verlopen van de organisatie van de dag.

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 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.
hulp!

Bedankt voor uw

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
EN BSO

Even voorstellen…
Ik ben Bianca Vogelaar, 45 jaar.
Getrouwd en heb 2 zoons: Ryan van 20 jaar en Dion van 17
jaar.
We hebben een chihuahua pup Joy.
Wat ik het liefst doe….ben gek op het strand,
terrasjes en netflixen.
Ook beheren mijn man en ik de kantine van
VV Slikkerveer, wat wij met heel veel plezier en liefde doen!
U kent mij misschien van KDV Calimero, waar ik werkzaam
ben geweest, of gewoon omdat ik ook in Slikkerveer woon.
Ik ben sinds 1 maart werkzaam op de Regenboog,
waar ik op woensdag en vrijdagochtend op de
peuterspeelgroep sta en op dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdagmiddag de BSO draai.
Ik heb het echt enorm naar mijn zin, wat een fijn team en leuke lieve kids !! Ik hoop na al 25 jaar
werkzaam te zijn bij de SKR, hier nog lang met heel veel plezier te mogen werken.

