17 SEPTEMBER 2020

START NIEUW SCHOOLJAAR

KORT

De s tart van het schooljaar is goed verlopen; alle leerlingen waren weer
aanwezig en daar zijn we blij mee. We zien dat ouders hun best doen
om de 1,5 meter afstandsregel te hanteren. Inmiddels zijn we gewend
aan de iets verruimde maatregelen en tijden en dat werkt prettig. Een
groot compliment aan u: mede dankzij uw inzet en de wijze waarop u
zich aan de afspraken houdt, verloopt het brengen en halen van onze
leerlingen vlot en rustig.
Enkele leerkrachten en leerlingen moesten zich de afgelopen dagen
laten testen op corona en die uitslag is en blijft steeds spannend.
Het kan zomaar zo zijn, dat uw zoon of dochter hierdoor onverwacht
een dag thuis moet blijven en/of enkele dagen thuisonderwijs krijgt.
Wanneer de leerkracht getest moet worden en thuis wacht op de
uitslag, is de kans groot dat we geen vervanging kunnen organiseren.
Deze week gold dit al voor 4 teamleden en is het ons, dankzij de inzet
van enkele collega´s en op één groep na, nog wel gelukt om alle
groepen te bemannen. We doen ons uiterste best, maar kunnen niet
meer alles oplossen. Voor u zal dit ook lastig zijn, maar we rekenen op
uw medewerking en begrip. Wilt u de Ouderapp Social Schools goed in
de gaten houden? Via dit kanaal informeren we u over belangrijke
zaken. Bedankt! Gelukkig testte tot nu toe iedereen negatief en daar
zijn we dankbaar voor. Het protocol corona, specifiek voor onze school,
is bijna af. We hopen dat het plan om leerkrachten voorrang te
verlenen bij het testen, gaat werken in de praktijk.
We zijn gestart met KWINK, voor
sociaal emotioneel leren. Van groep
1 t/m 8 geven we lessen om de
sociaal-emotionele vaardigheden van
leerlingen te versterken.
Het zelfvertrouwen, de veiligheid en
de groepsdynamiek staan centraal,
waardoor we in alle groepen beter
kunnen inspelen op het gedrag van
de kinderen.
Het team heeft de eerste scholing
achter de rug. In alle groepen zijn we
hier op positieve wijze volop mee
bezig. Vorige week heeft u de eerste
koelkast poster ontvangen. Wilt u

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Joaquin, Lisa en Megan zijn op 31
augustus gestart in groep 4a, 6b en 2b.
Daevyon, James, Yoah, Luuk en Celina
zijn begonnen in diverse groepen 1 /2.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog gewenst!
De geplande en een onverwachte
ONTRUIMINGSOEFENING zijn prima
verlopen. Het is goed om te zien dat
we in staat zijn om kalm, vlot en vooral
gedisciplineerd met zoveel mensen het
gebouw te verlaten!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 8 oktober. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 1 oktober.

LICHTPUNTJE

Het mooiste
wat je kunt worden
is jezelf

hier thuis ook aandacht aan besteden?

AGENDA
22 sept.
23 sept.
24 sept.
28 sept.
29 sept.
30 sept.

GMR vergadering
Rots en Watertraining groep 7a, Kinderpostzegelactie
Excursie gr. 4/5b Oudheidkamer en Singelkerk
Ouder & Kind gesprekken groep 8a en 8b (online)
MR vergadering
Rots en Watertraining groep 7a
Ouder & Kind gesprekken groep 8a en 8b (online)
2 okt.
Danslessen groepen 1 / 2
7 okt.
Rots en Watertraining groep 7a
8 okt.
Audit op CBS De Regenboog
17 t/m 25 okt. Herfstvakantie
30 okt.
Danslessen groepen 1 / 2

GEBOORTE EVA
Twee kleine oogjes kijken ons aan
wij weten zeker: wonderen bestaan!

Juf Robbin en Corné zijn op 5 augustus
de trotse ouders geworden van

Eva Lisa !
Ze woog 3794 gram en was 50 cm lang.
Hartelijk gefeliciteerd met jullie prachtige dochter
en veel geluk gewenst met elkaar!

SPAREN VOOR EEN GOED DOEL
In plaats van de spaarpot voor de zending op maandag, hebben we als team op de jaarvergadering
besloten om vanuit onze christelijke identiteit, betrokkenheid en goed burgerschap financieel bij te
dragen aan goede doelen. D.m.v. een actieweek willen we in het komende schooljaar geld
bijeenbrengen voor World Servants. Door de corona crisis is er in 2019-2020 veel minder geld
verzameld dan we gewend zijn en moest ook de reis van een groep jongeren van World Servants
(waaronder Monica voor wie wij als CBS De Regenboog sparen) naar het cacao verwerkingscentrum
in San Miguel worden uitgesteld. We gaan nu opnieuw ons best doen hen te ondersteunen.
Dit willen we doen tijdens een actieweek tussen februari en mei. U hoort t.z.t. hoe we deze
actieweek vorm geven.

STARTPUNT
Week van 21 sept: Gen 12:1-9 Abram op reis, Gen 13: 1-18 Abram en Lot, Gen 16:1-16 Hagar en
Ismaël
Week van 28 sept: Gen 18:1-15 God belooft een zoon, Gen 22:1-21 Isaak en Ismaël, Gen 22:1-19
Abrams “offert”Isaak
Week van 5 okt: Gen 24: 1-14 Eliezer op weg, Gen 24:15-31 Rebekka bij de put, Gen 24: 32-67
Rebekka gaat mee

….. IN ALLE GROEPEN

In alle groepen wordt, geïnspireerd door het thema van de
kinderboekenweek ‘En toen…’ , tot de herfstvakantie onderzoekend
en ontdekkend gespeeld, gewerkt en geleerd over de onderstaande
thema’s.
Peuters, groepen 1/ 2: ‘Op een onbewoond eiland’
Groep 3a en 3b: ‘En toen…. de drukkerij en de letterwinkel’
Groep 4a: ‘En toen…..’
Groep 4/5b: ‘Ridderkerk van vroeger’
Groep 5a: ‘Zo ging dat in de oertijd’
groep 6a: ‘Huis van de toekomst’
Groep 6b: ‘Wij reizen door de tijd’
Groep 7a: ‘En toen….’
Groep 7/8b: ‘We doen het samen’
Groep 8a: ’It's Party Time’

WELKOM STAGIAIRES
Van Hogeschool PABO ‘InHolland’ zijn de volgende stagiaires begonnen op onze school:
Juf Angelique; zij is LIO-stagiaire (Leraar In Opleiding) en geeft op dinsdag/woensdag zelfstandig les
in groep 4a.
Juf Matilda; zij is 2e jaars en geeft op woensdag en donderdag les aan groep 3a.
Juf Naomi; zij is 3e jaars en geeft op donderdag en vrijdag les aan groep 6b.
Van het Hoornbeeck College zijn 4 onderwijsassistenten in opleiding gestart op onze school:
Juf Isabella in groep 1/2e, juf Naomi in groep 1/2c, juf Laurine in groep 1/2b en juf Lisa in groep 6a.
Van het Da Vinci College is juf Lotte afkomstig, zij is in groep 3b begonnen met haar stage.
Hartelijk welkom allemaal en een fijne leerzame tijd op CBS De Regenboog gewenst!

TRAKTEREN BIJ VERJAARDAGEN
Vanaf 31 augustus hebben we een kleine wijziging ingevoerd bij het trakteren door jarige
leerlingen. Als kinderen jarig zijn, mogen ze net als voorheen vóór de pauze in de eigen
groep trakteren. De verandering is dat de jarigen van de onderbouw daarna langs
mogen gaan in groep 1 t/m 4 en de jarigen van de bovenbouw in groep 5 t/m 8.
I.v.m. de groei van het aantal leerlingen hebben we hiervoor gekozen, omdat het anders
te veel onderwijstijd kost wanneer jarigen in 15 groepen langs gaan. In de periode van
nog strengere corona maatregelen merkten we dat het ook rust geeft in de groepen, wanneer er
niet steeds een jarige binnenkomt tijdens de les. De leerkrachten zetten hun naam op een grote
verjaardagskaart. Wilt u een gezonde traktatie met uw zoon of dochter uitkiezen? Dank u wel!

TERUGBLIK ‘INFORMATIEAVOND’
Maandag 7 september ontving u van de leerkrachten, via de digitale snelweg, informatie over de
groep waarin uw zoon of dochter dit jaar geplaatst is. We hopen dat u hierdoor toch het positieve
gevoel heeft van een ‘kennismaking’, die de basis is voor het contact de komende maanden.
Ouders en leerkrachten staan samen om het kind heen en een kort lijntje en een open en heldere
communicatie zijn heel belangrijk. We hopen dat we u op zo kort mogelijke termijn ook weer ‘live’
kunnen zien en spreken. Wilt u bij evt. vragen contact opnemen met de leerkracht?

DANSLESSEN GROEP 1 /2
Vanuit het samenwerkingsverband hebben we voor dit schooljaar impulsgelden
toegekend gekregen. Deze gelden zetten we op diverse manieren in.
We zijn gestart met het werken met KWINK, volgen scholing om de methode
schoolbreed goed in te zetten en schaffen hiervoor materialen aan.
We krijgen extra ondersteuning van een gedragsspecialist en een
orthopedagoge en hebben voor de leerlingen van de kleutergroepen een aantal danslessen kunnen
organiseren.
Vanuit ons onderwijsconcept ontwikkelingsgericht onderwijs hebben we aandacht voor de brede
ontwikkeling van een kind. Het was onze wens om iemand in huis te halen die een aanbod verzorgt
in de vakken dans / drama /muziek. Dit is belangrijk voor de binnenste cirkel van onze visie:
zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, emotioneel vrij zijn.
Dansen stimuleert de creativiteit. Kinderen hebben een grote verbeeldingskracht waar dans goed bij
aansluit. Ze leren de expressieve mogelijkheden van hun lichaam kennen en toepassen en het
prikkelt tegelijkertijd hun fantasie. Ook is het heel goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Dansen doet namelijk een beroep op de persoonlijkheid: kinderen leren zich open te
stellen en iets van zichzelf te laten zien. We verwachten dat dit een positieve invloed heeft op het
welbevinden en de manier waarop kinderen met elkaar om gaan.
Josephine, de dansdocente stelt zich hierbij aan u voor.
Hoi lieve kinderen van De Regenboog,
Mijn naam is Josephine en ik ben eigenaresse van dansschool Upstairs dance & fit. Ik geef lessen
zoals Streetdance, hip hop en ik geef verschillende wedstrijdteams les.
Zelf ben ik vanaf mijn 10de met streetdance lessen begonnen bij Upstairs healthclub. Na veel jaar zelf
te dansen en wedstrijden gedanst te hebben, ben ik les gaan geven. Ik geef vanaf mijn 16e
danslessen aan alle leeftijden. In deze periode heb ik tevens mijn diploma’s behaald.
Bij Upstairs dance & fit volg ik mijn grootste passie; dansen met andere en hierbij mijn enthousiasme
van dans overbrengen op anderen. Daarnaast zien we bij Upstairs dat dans bijdraagt aan de algehele
ontwikkeling van kinderen. Ik kijk er erg naar uit om die passie ook bij de Regenboog over te brengen
en kinderen verder te laten ontwikkelen.

BETALING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREIS
Maandag 14 september zijn we op schoolreis gegaan met groep 4 t/m 8. Het was een topdag die
prima verlopen is! De groepen 1 /2 en 3 hadden ook een geslaagde en feestelijke dag.
We zijn blij dat de afgelopen dagen voor een aantal kinderen het bedrag van de (uitgestelde)
schoolreis is betaald. Helaas nog niet voor alle leerlingen. We missen ook nog voor een aantal
kinderen het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage van het vorige schooljaar.
Dit zorgt voor veel hoofdbrekens aan onze kant.
De Ouderraad wil graag transparant handelen en wil het bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage in
dit schooljaar tijdelijk verminderen i.v.m. de 6 weken schoolsluiting in maart en april.
We komen u hierin graag tegemoet. Hiervoor is het wel belangrijk dat alle ouders de bijdrage voor
het vorige schooljaar, 2019-2020, hebben voldaan. Dit is nu nog niet het geval.
Wilt u, wanneer dit voor u geldt, het bedrag s.v.p. nog overmaken? Het rekeningnummer van de
Ouderraad is: NL70 RABO 0131 8792 19. Graag de naam van uw kind en de groep vermelden.
Bij voorbaat veel dank voor uw medewerking!

VAKANTIEROOSTER 2020-2021
Herfstvakantie
17 t/m 25 oktober 2020
Studiedag team; leerlingen vrij
20 november
Administratiedag team; leerlingen vrij 23 november
Kerstvakantie
19 dec. 2020 t/m 3 jan. 2021
Administratiedag team; leerlingen vrij 22 januari
Studiedag team; leerlingen vrij
19 februari
Voorjaarsvakantie
20 t/m 28 februari
Paasvakantie
2 t/m 5 april
Koningsdag
27 april
Meivakantie
1 t/m 16 mei
Pinkstervakantie
24 en 25 mei
Administratiedag team; leerlingen vrij 28 juni
Studiedag team; leerlingen vrij
29 juni
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als 
15 juli
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2021
16 juli t/m 29 augustus 2021

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST PCPO EN SKR
Op 8 september 2020 hebben PCPO en SKR een samenwerkingsovereenkomst getekend!
Met deze overeenkomst bekrachtigen wij de samenwerking, zoals deze al sinds jaar en dag in
Ridderkerk plaatsvindt. Daarnaast borgt de overeenkomst onze samenwerking op een duurzame
manier en maakt dat wij toekomstgericht aan de slag kunnen om de kwaliteit van ons onderwijs
en opvang optimaal voor de kinderen en hun ouders inhoud te kunnen geven.
De komende periode gaan wij aan de slag om op alle locaties van PCPO/SKR in Ridderkerk de
samenwerking op basis van een gezamenlijk visie op Integrale Kindcentra (IKC), verder uit te
werken en gezamenlijk vorm te geven. Uiteraard zullen in dit proces alle medewerkers van de
desbetreffende scholen en opvang betrokken worden. Daarnaast laten wij ons begeleiden door
een externe adviseur.
Wij zijn enthousiast over deze genomen stap en vertrouwen op een mooie toekomst met elkaar!
Met vriendelijke groet,
Ad Dogger,

Maureen van Doorn

Directeur-bestuurder

Directeur-bestuurder

Hopend u met dit goede nieuws voldoende geïnformeerd te hebben,
Yvonne de Snoo locatiemanager Kinderopvang SKR
Nel van den Herik, directeur CBS De Regenboog

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Bij peuterspeelgroep de Stampertjes zijn we na de zomervakantie aan
de slag gegaan met het thema: "Op een onbewoond eiland".

Er staat een piratenboot in het lokaal en er is een onbewoond eiland
waar we lekker met het zand kunnen spelen en onze schatten kunnen
verstoppen.

Ook worden er mooie boten geknutseld en
de mutsen van de piraten worden versierd.

Sinds de zomervakantie heeft de
peuterspeelgroep een langere openingstijd.
We starten zoals we dat gewend zijn om
half negen buiten. Vanaf 12:15 uur kunnen
de kinderen weer worden opgehaald.
Bent u geïnteresseerd in de
peuterspeelgroep schrijf u zich dan in op
onze website www.s-k-r.nl.
Wilt u meer informatie of eens een kijkje nemen op de groep?
Mail dan voor een rondleiding naar psg.destampertjes@s-k-r.nl
U bent van harte welkom.

NIEUWS VAN DE BSO

De vakantie BSO zit er alweer een paar weken op. We hebben weer een hele
leuke tijd gehad met de kinderen. Er is veel met water gespeeld en er zijn leuke knutsels gemaakt.
Allemaal in het tijdlijn thema van de zomervakantie.

En nu is het weer tijd voor een nieuw
thema. “Respect“ (voor elkaar en
andermans spullen)
U kunt in de gang binnenkort weer
bewonderen wat wij allemaal met
elkaar gaan maken.

Ook willen wij u vragen om op te letten
dat uw kind de juiste jas meeneemt
naar huis.
In de afgelopen weken zijn er 2 jassen
van kleuters kwijt geraakt.
Het gaat om een meisjes spijkerjasje
en een jongens zomerjas (in de kleuren
blauw, rood en wit).
Als u deze per ongeluk verwisseld
heeft, wilt u dan zorgen dat het jasje zo
snel mogelijk weer bij ons op
de BSO terecht komt?
Dan kunnen wij deze kinderen en
ouders weer blij maken.
Bedankt!

