8 OKTOBER 2020

CORONA BEPERKINGEN
Helaas hebben we opnieuw te maken met aanscherping van de
maatregelen i.v.m. het oplopende aantal besmettingen met het
coronavirus. Wilt u zich s.v.p. blijven houden aan de op onze school
geldende regels?
-Ouders mogen niet zoals gebruikelijk in de school komen, omdat we
niet voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.
-Wanneer u een afspraak heeft met de leerkracht is het belangrijk dat u
helemaal fit bent. Belt u dan aan bij de hoofdingang? Hier ligt een map
waarin u uw naam en telefoonnummer moet registreren. Daarna
neemt u de kortste route naar de afgesproken ruimte.
-De leerlingen van groep 3 t/m 8 komen vanaf 8.20 uur ‘gewoon’ naar
school, om 8.30 uur moet ieder binnen zijn. Zij arriveren via de
verschillende aan hen toegewezen hekken en deuren.
-De kleuters arriveren tussen 8.30 en 8.35 uur via de verschillende aan
hen toegewezen hekken in het vak van hun groep op het plein.
-De ouders nemen vlot afscheid van hun zoon/dochter en vertrekken.
-Als het regent, mogen de kleuters zèlf naar binnen gaan via de aan
elke groep toegewezen ingang. Hun leerkracht wacht hen dan binnen
op.
Verzoek aan de ouders:
-Wilt u met uw kind(eren) zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar
school komen en de kinderen het laatste stukje alleen laten gaan?
Dit geldt zeker voor de oudere leerlingen vanaf groep 4. We hebben de
afgelopen maanden gemerkt dat dit prima verloopt.
-Brengt en haalt u uw kind alleen naar en van school, dus maximaal 1
volwassene per kind?
-Bewaart u de 1½ meter afstand tot andere mensen en vertrekt u z.s.m.
van het plein, de trottoirs en de omliggende straten?
-Wilt u de school alleen in komen, wanneer u een afspraak hebt
gemaakt?
-De kleuters gaan om 13.55 uur naar huis. De ouders van de kleuters
mogen hen, i.v.m. de veiligheid, bij het vak op het plein ophalen.
Enkele groepen ontvangen deze
week al onderwijs op afstand
en verschillende gezinnen zijn
in quarantaine; de noodzaak
om de corona regels in acht te
nemen is overduidelijk.
Bedankt voor uw medewerking!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Eloy, Kailani, Sofie en Emma zijn
begonnen in diverse groepen 1 /2.
Elena is aan het kennismaken in een
kleutergroep. Hartelijk welkom en een
fijne tijd op CBS De Regenboog !
Wilt u bij WIJZIGING van uw adres,
mailadres of telefoonnummer dit altijd
direct doorgeven aan de leerkracht?
We willen u graag ten allen tijde vlot
kunnen bereiken.
Op 1 november vindt de eerste inning
plaats van de vrijwillige OUDERBIJDRAGE. Wilt u evt. machtigingen
hiervoor z.s.m. inleveren op school?

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 5 november. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 29 oktober.

LICHTPUNTJE

Houd je geloof
niet vast….
…..geef het door!

AGENDA
12 okt.

Prijsuitreiking Griffels en Penselen kinderboekenweek.
Beweeglessen voor de groepen 1 /2 in het speellokaal
13 okt.
MR vergadering
14 okt.
Laatste Rots & Water training groep 7a
17 t/m 25 okt. Herfstvakantie
29 okt.
Voorstelling Kunstmenu ‘Woeste Willem’ groep 1 /2
30 okt.
Danslessen groepen 1 / 2
1 nov.
Inning ouderbijdrage
5 nov.
GMR vergadering
10 nov.
Groep 8 bezoekt het Farel College
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
12 nov.
Ouderraad
17 nov.
Groep 8 bezoekt het Gemini College
19 nov.
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
20 nov.
Studiedag team; leerlingen vrij
23 nov.
Administratiedag team; leerlingen vrij
24 nov.
MR vergadering
27 nov.
Danslessen groepen 1 / 2
4 dec.
Sinterklaasfeest
10 dec.
Ouderraad

STARTPUNT
Week van 12 okt: Gen 25:19-34 Jakob en Esau, Gen 27:1-40 De zegen gestolen, Gen 27: 41-45 Jakobs
vlucht
Week van 26 okt: Gen 28:10-22 Jakobs droom, Gen 29:1-30 Jakob trouwt, Gen 30: 25-43 Jakobs loon
Week van 2 nov: Gen 31:1-21 Jakob gaat terug, Gen 32:1-21 Jakob bang voor Esau, Gen 33:1-20
Jakob en Esau verzoend

Kinderboekenweek 2020 “En toen…”
Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd.
Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor de wereld van
vroeger tastbaar wordt. We lezen spannende verhalen over ridders,
verplaatsen ons in oorlogstijd of komen van alles te weten over de
Oudheid. Je hebt eigenlijk geen tijdmachine nodig om andere tijden te
ontdekken. Verken alle werelden van toen door het lezen van de
boeken van nu! En dat doen wij op school.

De opening van Kinderboekenweek 2020 op school

De Kinderboekenweek is gestart op 30 september in alle groepen van de Regenboog. Allerlei figuren
uit het verleden kwamen tot leven en vertelden in de groepen een verhaal uit hun tijd.
Zo startte de Kinderboekenweek niet met z’n allen op het schoolplein. Het is nu eenmaal anders dan
anders maar wel …. heel erg leuk! We zongen en dansten het lied “Tijdmachine” en het kinderen
voor kinderen lied “En toen?” Daarna kreeg iedere groep een nieuw boek cadeau over het thema.
Later kunnen we die weer van elkaar lezen, want dan lenen we die boeken weer uit onze eigen
schoolbibliotheek.

Voorstellingen
Tijdens deze weken ziet iedere groep weer een leuke voorstelling, georganiseerd door Lezen Oké.
Ze zijn gemaakt n.a.v. een boek over een item uit de geschiedenis.
Voor de groepen 1 en 2 speelt Poppentheater de Kletskous de voorstelling: ‘TAAI GRAS’
Voor de groepen 3 en 4 van het basisonderwijs speelt Jeugdtheater Hofplein de voorstelling:

‘ANTON EN DE SPIN’
Voor de groepen 5 en 6 van het basisonderwijs speelt Magali de Fremery de voorstelling:

‘STAMBOOM’
Voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs speelt Verteltheater Brandaan de voorstelling:

‘REMBRANDT’
Voorleeswedstrijd, de strijd om de Gouden Griffel en Gouden Penseel
Doe jij ook mee met de voorleeswedstrijd???

Inmiddels wordt er in de groepen 4 t/m 8 voorgelezen! Door de kinderen! Iedere
deelnemer heeft een mooi of grappig fragment uit een boek gekozen. Thuis wordt er
geoefend met voorlezen en in je eigen groep ben je dan aan de beurt. Jij leest voor en de
andere kinderen en de juf of meester zijn jury en publiek. Degene in jouw groep die het
mooiste en duidelijkst en inspirerendst van iedere groep voor kan lezen, gaat door naar de
schoolfinale. Die finale van de Voorleeswedstrijd wordt gehouden op dinsdag 13 oktober.
Jammer genoeg met een uitgedund publiek, maar wel met een serieuze jury! We zijn
benieuwd welke kinderen er dit jaar als winnaars uit de bus komen.
Alle kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 maken een tekening passend bij hun item uit de
geschiedenis. Zij doen hun best om de Gouden Penseel te winnen.

Alle winnende tekeningen komen in de bibliotheek te hangen zodat de kinderen elkaars
werk kunnen bekijken.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 dingen mee naar de Gouden Griffel. Zij schrijven een verhaal
rond een zelfgekozen historisch figuur.

De uitreiking van Griffel en Penseel zijn op maandag 12 oktober. Iedereen succes met
tekenen, schilderen, lezen en schrijven!

Boekverkoop
Dit jaar helaas geen boekverkoop op school al zouden we het ontzettend graag willen. Het is altijd
heel gezellig, zo’n verkoop in de hal en het stimuleert natuurlijk het lezen thuis.
Dat lezen thuis blijft natuurlijk belangrijk en daarom onze aanbeveling: Ga naar boekhandel “De
Ridderhof” of christelijk boekhandel “De Kandelaar”. Koop of bestel daar een boek en ga lekker
lezen! Ook de Bibliotheek AanZet is opnieuw opgestart in het gemeentehuis. Kinderen kunnen daar
gratis lid worden net als in de AanZet Bibliotheek in Slikkerveer. Ook worden er regelmatig
activiteiten voor kinderen georganiseerd.

KWINK
In alle groepen wordt er voor de 6e achtereenvolgende week gewerkt met Kwink. Korte
activiteiten, spelletjes, liedjes en filmpjes worden ingezet om de leerlingen op een
positieve manier te betrekken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo hebben we in de onderbouw gekeken naar “het werken in een prettige groep”.
Welke bijdrage kan jij als kind geven aan het tot stand komen van een prettige groep?
Wanneer voel jij je prettig in een groep? We leerden daarbij het volgende liedje:

“Wij zijn aardig voor elkaar met een woord en een
gebaar. Samen hebben we het fijn, als we steeds weer
aardig zijn, als we steeds weer aardig zijn.”
En welke afspraken moeten we daarvoor maken? Met
behulp van pictogrammen hebben we regels/afspraken
bedacht die voor ons van toepassing zijn. We komen in
de groep regelmatig terug op de gemaakte afspraken.

REGELS EN ROUTINES
Afgelopen periode hebben we schoolbreed afgesproken dat alle leerlingen rustig zijn in de hal en
trappenhuizen, wanneer ze zich verplaatsen i.v.m. pauzes, buiten spelen, naar de schoolbibliotheek,
het toilet of de gym gaan òf wanneer ze een werkplek in de hal zoeken. Er spelen en werken veel
kinderen in ons gebouw en het is belangrijk dat we rekening houden met elkaar en andere groepen
niet onnodig storen. Het gaat best goed en daar zijn we blij mee.

….. IN ALLE GROEPEN

In alle groepen wordt, geïnspireerd door het thema van de
kinderboekenweek ‘En toen…’ , nog 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’
Na de herfstvakantie starten we met nieuwe thema’s.

SCHOLEN OP DE KAART

Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u de geactualiseerde informatie van onze school.

OP WEG NAAR EEN KINDCENTRUM
Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige Nieuwsdruppel en in ‘De Combinatie’, is op dinsdag 8
september de samenwerkingsovereenkomst ondertekend door Ad Dogger, directeur-bestuurder
Stichting PCPO Barendrecht /Ridderkerk en Maureen van Doorn, directeur-bestuurder Kinderopvang
SKR. We vinden dit een mooie formele en zichtbare stap, op weg naar het Kindcentrum!
Afgelopen jaren heeft de samenwerking tussen kinderopvang en school zich, zowel inhoudelijk als
organisatorisch, steeds verder ontwikkeld. In 2017 hielden we een studiebijeenkomst waarin we
m.b.v. diverse werkvormen met alle medewerkers een visie op ons Kindcentrum hebben opgesteld.
Vanuit deze visie werken we iedere dag. We voelen ons één team en vinden het belangrijk voor de
kinderen en ouders om zoveel mogelijk zaken zorgvuldig op elkaar af te stemmen. In de komende
maanden zullen we op diverse niveaus verder bouwen aan de samenwerking. De handen uit de
mouwen! Daarnaast werken we samen met diverse andere partners waarmee we heel blij zijn. Denk
aan de logopediste, de Kid & Fit trainster, Facet Ridderkerk, de Brede School, Lezen-Oké,
Kunstmenu, de contactpersoon van het wijkteam, het CJG etc.

OUDER-KIND GESPREKKEN

Vanaf dit schooljaar zullen we de oudergesprekken vanaf midden groep 6 met het kind erbij voeren.
Voorheen was dit pas eind groep 6. We willen graag het kind eerder betrekken bij zijn/haar eigen
ontwikkeling. Dit past goed bij het ‘Eigenaarschap’, wat wij belangrijk vinden.
Vooraf wordt in de klas het ‘onderonsje’ ingevuld door de leerling en leerkracht. Dit zal besproken
worden tijdens het gesprek. Ook de werkhouding, doelen en andere leerpunten zijn
gespreksonderwerpen. Natuurlijk kan het voorkomen dat er onderwerpen zijn, die we graag alleen

met de ouder(s) bespreken. In dat geval zullen we een aparte afspraak maken buiten de
ouder-kindgesprekken om.

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 hebben hiervoor
materialen aangeschaft.
We krijgen extra ondersteuning van een gedragsspecialist en een orthopedagoge en hebben voor de
leerlingen van de kleutergroepen 14 danslessen kunnen organiseren.
Vanuit ons onderwijsconcept ontwikkelingsgericht onderwijs besteden we
aandacht aan de brede ontwikkeling van het kind. Dit doen we tijdens de
reguliere en themalessen, maar ook d.m.v. de diverse workshops voor groep 3
t/m 8 op maandag- en donderdagmiddag. De danslessen, die nu worden gegeven
aan de kleuters, passen hier helemaal bij. Het is belangrijk voor de binnenste
cirkel van onze OGO visie: zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, emotioneel
vrij zijn..
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.
Dansen stimuleert de creativiteit. Ook is het heel goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van
kinderen. Dansen doet 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. De eerste lessen zijn gegeven op 2 oktober.
De kinderen, leerkrachten en dansdocente juf Josephine waren heel enthousiast!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Op 14 september hadden we het
piratenfeest van de peuters. Het was een
heel leuke, maar ook een drukke ochtend.
We hadden eerst een speelcircuit in het
speellokaal, en daarna gingen we naar de
speeltuin, op zoek naar 'De Schat'.
Er kwamen zelfs twee piraten op bezoek:
Piraat Piet en onze Juf Bianca was ook
een piraat.
We hebben met z'n allen liedjes gezongen
en de piraten hadden 'De Schatkist'
gevonden. Deze was gevuld met iets
lekkers.
De peuters worden sinds 6 oktober tussen 12.15 en 12.30 uur opgehaald bij de hoofdingang en niet
meer via het schoolplein. De pedagogisch medewerksters brengen hen naar de hal en laten het kind
naar buiten gaan, wanneer hun vader of moeder, opa of oma of de oppas wordt gesignaleerd. Wilt u
ook hier de 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren?

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

In tegenstelling tot wat er in de vorige
nieuwsbrief stond, is ons nieuwe thema niet “respect” geworden.
Dit thema is doorgeschoven naar de herfstvakantie. Tot december gaan
we nu aan de slag met "de maakplaats".
In de eerste week hebben de kinderen allerlei apparaten uit elkaar
gehaald, om te zien hoe ze werken. En in de tweede week hebben we
op papier een ringleiding gemaakt, met elektriciteit in een huis.
Als alles goed geplakt was, ging er bovenin
het huis een lichtje branden.
Volgend op de verscherpte corona
maatregelen, heeft onze BSO helaas weer
moeten besluiten om de ouders te vragen om
buiten te blijven. Wij hopen met elkaar, dat
dit maar voor korte duur zal zijn.

Wij willen u vragen om uw zoon of dochter op tijd af te melden in het
ouderportaal, wanneer het niet naar de BSO komt. Met name voor de
vakanties is dit heel belangrijk. Wij weten dan hoeveel personeel er ingezet
moet worden. Bedankt!

