26 NOVEMBER 2020

ADVENT
Advent is kijken naar wat komt,
hoewel er weinig licht is.
Je steekt een kaars aan in de nacht
omdat je iets van God verwacht
een wereld waar het licht is.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Ava, Marjolein, Gijs en Kyan zijn aan
het kennismaken in diverse groepen
1/2. Hartelijk welkom en een fijne tijd
op CBS De Regenboog!
We ontvingen het bericht dat de
AUDIT die gepland stond voor 8
oktober 2020 is verschoven naar
dinsdag 8 februari 2022.

SINTFEEST
Gelukkig is Sinterklaas in Nederland aangekomen! Hij hoopt ook dit
jaar de Regenboog met een bezoek te vereren, al is het op een
aangepaste wijze i.v.m. de corona maatregelen. We vieren het feest
op vrijdag 4 december. We hebben besloten om dit jaar geen
gezamenlijke aankomst en vertrek te doen. Dit is niet mogelijk, omdat
we met te veel mensen zijn. De kinderen hoeven dus niet eerder naar
school te komen. Helaas komen de Sint en de pieten dit jaar niet in de
bovenbouwgroepen. Na alle bezoekjes van de kleuters en de groepen
3 en 4 gaan zij nog een rondje langs de school lopen. Ze zwaaien op
deze manier naar de bovenbouw.
De kleuters hoeven geen eten en drinken voor de kleine pauze mee
te nemen; daar zorgt de school voor. De groepen 3 t/m 8 nemen
hiervoor wèl iets te eten en drinken mee. Alle groepen nemen
gewoon hun lunch mee. Er worden foto's gemaakt in groep 1 t/m 4
en deze worden via social schools verspreid door de
groepsleerkracht. De groepsfoto's worden dit jaar achterwege
gelaten. We hopen op een gezellig feest met elkaar!

KERSTVIERING
Vrijdag 18 december vieren we het kerstfeest onder schooltijd, ieder
in zijn/haar eigen groep. Dit jaar kunnen we u als ouders hier niet bij
uitnodigen. We kunnen ook geen gezamenlijke viering organiseren in
of buiten de school, zoals we afgelopen jaren deden in de kerk, in de
lokalen en op het plein of d.m.v. een kerstwandeling door de wijk.
We bereiden mèt de kinderen een mooie viering van de geboorte van
Jezus voor, waaraan ieder zijn bijdrage zal leveren.

We verzoeken u vriendelijk om op het
schoolplein of net daarbuiten NIET TE
ROKEN wanneer u uw kind komt
ophalen. Laten we als volwassenen het
goede voorbeeld geven! Bedankt!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 17 december.
De kopij hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 10 december.

LICHTPUNTJE

Het licht van Jezus
schijnt voor iedereen!

AGENDA
27 nov.
2 dec.
4 dec.
9 dec.
10 dec.
18 dec.
19 dec. t/m
3 jan. 2021
4 jan.
19 jan.
22 jan.

Danslessen groepen 1 / 2
Rots en watertraining groep 4/5b
Sinterklaasfeest in aangepaste vorm
Rots en watertraining groep 4/5b
Ouderraad
Kerstviering, onder schooltijd in de groepen
Kerstvakantie

Luizencontrole vervalt
MR vergadering
Administratiedag team; leerlingen vrij
De peuterspeelgroep is wel open
29 jan.
Danslessen groep 1 /2
3 febr.
Open Dag ⇒ komt helaas te vervallen
15 en 16 febr. Adviesgesprekken VO groep 8
19 febr.
Studiedag; leerlingen vrij
De peuterspeelgroep is wel open
20 t/m 28 febr. Voorjaarsvakantie

……. I N ALLE GROEPEN
In alle groepen wordt, geïnspireerd door het thema, onderzoekend
en ontdekkend gespeeld, gewerkt en geleerd over de onderstaande
thema’s:
Peuters, groepen 1/ 2: Hoor, wie klopt daar kinderen?
Groep 3a en 3b: Alle hens aan dek!
Groep 4a: Mensen, mensen, wat een mensen
Groep 4/5b: Mensen, mensen, wat een mensen
Groep 5a: Wat een nieuws!
Groep 6a: Vis op je bord!?
Groep 6b: Vis op je bord!?
Groep 7a: The Shark's got talent!
Groep 7/8b: Let's play!
Groep 8a: Groep 8 aan de macht!

STARTPUNT
Week van 30 nov.: Luc 1:5-25 Gabriël bij Zacharias, Luc 1:26-38 Gabriël bij Maria
Week van 7 dec.: Luc 1:39-56 Maria bij Elisabeth, Matt 1:18-25 Droom van Jozef, Luc 1:57-80
Geboorte van Johannes
Week van 14 dec.: Luc 2:1-20 Jezus geboren, Luc 2:8-20 De herders, Matt 2:1-12 De wijzen

INCASSERING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
De penningmeester van de Ouderraad liet ons weten dat het incasseren van de
gelden vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis slechts voor een deel gelukt is
begin november. Voor meer dan 40 kinderen is het geld niet ontvangen door
stornering, het ontbreken van de machtiging of een foutief IBAN nummer op de
ingeleverde machtiging. Dit is heel vervelend en betekent veel extra werk voor
administratief medewerkster Nicolien, de penningmeester en directeur.
Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage is eenmalig verlaagd naar €15,- i.v.m.
de periode van schoolsluiting in maart en april 2020, voor de gezinnen die de bijdrage over
2019-2020 volledig betaald hadden. Hierover hebben we u eerder geïnformeerd.
- Wilt u alstublieft contact opnemen met de school als u voor uw zoon of dochter door
omstandigheden nog niet betaald hebt?
- Wilt u de machtiging invullen en z.s.m. inleveren wanneer dit nog niet gebeurd is?
- Willen de ouders die nog niet betaald hebben, maar wèl na 1 november de machtiging
hebben ingeleverd, alsnog zèlf het bedrag overmaken? De 2e incassodatum op 1 mei is
namelijk bedoeld voor de kinderen die vanaf januari instromen. Bedankt!
Bij deze Nieuwsdruppel zullen we nogmaals de bijlage met machtiging toevoegen, alsmede de brief
met informatie over de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreis. Heeft u door omstandigheden niet
betaald, dan verzoeken we u dit z.s.m. eenmalig zèlf te doen.
U kunt het juiste bedrag overmaken naar het bankrekeningnummer van de Ouderraad:
NL70 RABO 0131 8792 19 o.v.v. de naam en groep van uw kind(eren). Bij voorbaat hartelijk dank.

SUBSIDIE ‘INHAAL- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA’S

De aangevraagde subsidie ‘Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs tijdvak 2’ is ons
toegekend. M.b.v. deze extra middelen kunnen we een aantal kinderen, die tijdens de periode van
schoolsluiting een achterstand hebben opgelopen, van januari t/m juli 2021 na schooltijd extra
begeleiding geven. Dit is een geweldige kans voor deze leerlingen, om op een aantrekkelijke manier
met concrete materialen op de eigen school ondersteund te worden. De betreffende ouders krijgen
op korte termijn meer informatie. De ‘bijklusklassen’ voor de verschillende groepen starten na de
kerstvakantie.

SPELEN OP HET CRUYFF COURT
Nu het ‘s middags weer vroeg donker wordt, vragen we uw aandacht voor de spelende kinderen op
het Cruyff Court. We zien regelmatig dat leerlingen van onze school daar alleen aan het spelen zijn,
ook als het schemerig wordt of al donker is. Marcel, de beheerder van de buurtsportlocatie, is er
heel vaak om met de kinderen te voetballen, een praatje te maken en toezicht te houden. Hij is er
echter niet altijd. Afgelopen weken waren er enkele aanvaringen en ruzies op het speelterrein, waar
ook leerlingen van onze school bij betrokken waren. Dit was heel vervelend, zorgt voor een onveilig
gevoel en heeft soms nare gevolgen voor een kind. Hierbij het vriendelijke verzoek aan u om een
oogje in het zeil te houden, duidelijke afspraken te maken met uw zoon of dochter zodat het zich
goed gedraagt èn uw kind op tijd naar huis te laten komen. Hierbij is het ook belangrijk om duidelijk
met uw kind af te spreken dat wanneer er ruzie ontstaat op het plein, uw kind altijd naar huis gaat.
Ook wanneer uw kind er niet bij betrokken is.

VEILIG VERKEER
De afgelopen weken hebben we opnieuw klachten gekregen over
automobilisten, die niet afremmen bij de zebrapaden dichtbij onze school.
Kinderen die aan het oversteken zijn, schrikken hier terecht enorm van en
voelen zich niet veilig.

Wilt u uw kind leren om heel goed uit te kijken, vóór het gaat oversteken? En wilt u, wanneer u
achter het stuur zit, extra alert zijn bij de zebrapaden? We hoorden ook dat er tòch weer auto’s
geparkeerd stonden voor de garageboxen aan de Bachstraat. De bewoners kunnen hierdoor niet
weg
met hun auto. De wijkagent en BOA zijn evenals de gemeente opnieuw geïnformeerd en zullen
het toezicht opvoeren. Veilig verkeer staat of valt met het gedrag van de mensen; van u, jou en mij!

OPEN DAG VERVALT
De Open Dag, die gepland stond voor woensdag 3 februari voor CBS De Regenboog,
kinderdagverblijf Calimero, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang
SKR, komt i.v.m. de corona pandemie helaas te vervallen. Ouders, die voor hun zoon of dochter
interesse hebben voor de school, kunnen contact opnemen om een individuele afspraak te maken
voor een kennismaking met en een rondleiding door directeur Nel van den Herik. U kunt de school
bereiken via het nummer 0180-486111. Vóór 1 april 2021 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te
hebben ontvangen voor het volgende schooljaar 2021-2022. In januari 2021 starten we al met de
eerste plannen voor de formatie en groepsindeling. Hoe eerder we weten hoeveel leerlingen er
instromen, hoe makkelijker het voor ons is om de juiste keuzes te maken voor de formatie en
groepsindeling vanaf augustus 2021. Ouders die interesse hebben voor Kinderopvang SKR kunnen
contact opnemen met de klantenservice via 0180-499322 of via: www.s-k-r.nl

KWINK
Sinds dit schooljaar werken we met Kwink. Dit is een methode voor
sociaal-emotioneel leren op school. We gebruiken deze methode in de
groepen 1 t/m 8. Kwink is gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten
op school) en de kracht van een veilige groep. Hier willen wij graag met
elkaar aan werken. De kwink lessen zien er in groep 8 anders uit dan bij
de kleuters, maar de hele school is tegelijk met hetzelfde onderwerp
bezig. Dit is fijn, want dan kunnen we ook met elkaar zorgen voor
transitiemomenten. Dat betekent dat het niet alleen tijdens de les wordt
geoefend, maar de hele dag door.
We hebben gewerkt aan het vormen van een prettige groep, onze
afspraken, het geven van complimenten en we hebben geleerd hoe je
iets kan zeggen als je dat graag wilt. In de midden- en bovenbouw zijn we
aan de slag gegaan met de keuze-check. Je gedrag is een keuze en heeft
gevolgen voor jezelf, maar ook voor de ander. Kies bewust!
Iedere Kwink les start met een terugblik op het vorige lesdoel en de gemaakte afspraken. Dan volgt
er een nieuw lesdoel. Bij de uitleg zit er altijd een hoofdanimatie die we met elkaar bekijken en waar
we over praten. Ook zitten er bij iedere les oefeningen. Vervolgens zorgen we voor transitie door de
hele school; we houden elkaar scherp op de regels en afspraken.
Een voorbeeld uit groep 1 /2:
‘We hebben een filmpje gezien over Odette en Egel die allebei
boodschappen gingen doen. Er stond helaas nog maar 1 kar en die wist
Odette te bemachtigen. Egel moest het doen met een mandje, terwijl hij
een hele lange boodschappenlijst had en Odette niet! Daar ontstond ruzie
over, want egel wilde de kar.’
Naar aanleiding van dit filmpje zijn we met elkaar gaan discussiëren. Hoe had egel het netjes kunnen
zeggen? Dit koppelen we met elkaar aan situaties in de klas en we doen hier oefeningen mee.

We hebben als oefening toneelstukjes gespeeld en geoefend hoe we duidelijk kunnen zeggen wat
we willen.

Ook oefenen we met complimenten geven.
Je gooit de bal naar iemand en die geef je een
compliment.
Waar is dat kind goed in?
Met behulp van Kwink werken we met elkaar
aan een sociale en veilige groep!

TERUGBLIK OUDERGESPREKKEN EN DIGITAAL PORTFOLIO
De eerste ronde online oudergesprekken is achter de rug. Het was even wennen voor ouders en
leerkrachten, want elkaar ‘live’ zien en spreken vinden we toch prettiger. In de meeste gevallen ging
het prima, soms liet de techniek ons in de steek en liepen beeld en het geluid niet synchroon.
Er waren enkele ouders die niet hebben ingelogd, zij hebben geen oudergesprek met de leerkracht
van hun kind(eren) gevoerd. Gezien het belang dat wij hechten aan een goede, open en tijdige
communicatie over de ontwikkeling van ieder kind, vinden we dit erg jammer. Neemt u contact op
met de leerkracht, wanneer u door omstandigheden geen oudergesprek hebt gevoerd?
Tijdens de gesprekken kregen verschillende leerkrachten complimenten van de ouders, omdat zij via
het digitaal portfolio in Horeb al heel goed op de hoogte waren van het welzijn en de vorderingen
van hun kind, visueel ondersteund door foto’s en leerlingenwerk. Dat is heel fijn om te horen; dit is
één van de redenen voor ons om het digitaal portfolio goed te benutten. Sommige ouders bleken er
dit schooljaar nog niet in gekeken te hebben; dat is een gemiste kans. We gaan ervan uit dat u
geïnteresseerd bent in de ontwikkeling van uw kind. Door het portfolio regelmatig in te zien en evt.
te reageren, blijft u goed op de hoogte. Kijk er ook eens samen in en praat met elkaar over hetgeen
te lezen en te zien is. Dat is voor uw zoon of dochter ook een mooi moment van terugblikken en
vooruitkijken.

BERICHT VAN SINT EN ZIJN PIETEN
Sint en zijn pieten zijn ondanks het coronavirus gelukkig toch bij de o-zo hardwerkende kinderen van
de Regenboog aangekomen!
En dat al die kinderen dit jaar zo hard hebben (thuis)gewerkt heeft ook Coop Ridderkerk laatst van
Sinterklaas vernomen.
Daarom schenkt Coop Ridderkerk deze dagen elk kind van CBS de Regenboog een welverdiend, gratis
zakje lekkernij;
hiervan worden alle kinderen heel erg blij!
En wanneer u naar een vers en groots assortiment van boodschappen gaat verlangen,
zal het vriendelijke personeel van Coop Ridderkerk u met open armen ontvangen!

UPDATE SPAREN VOOR EEN GOED DOEL
Naast Monica de Jong hoopt ook onze onderwijsassistent, Dorien Prins, zich via World Servants in
de zomervakantie van 2021 in te zetten. Zij gaan werken aan een ander project. Dit project is voor
kwetsbare kinderen in Bolivia. Hun school is verwoest door een storm en Dorien hoopt samen met
andere jongeren in drie weken een nieuwe school te bouwen. Wij willen haar graag ondersteunen in
onze actieweek/ weken. We hebben als school besloten in goed overleg met Monica dat de
opbrengst van dit schooljaar helemaal naar het project van Dorien gaat.
Groep 8 heeft met hun verjaardag bureau ‘het feestbeest’ al een bijdrage voor dit project geleverd
en wel €49,50! Groep 7/8 vulde dit bedrag aan met €26,70 door het opzetten voor het
activiteitenbureau voor ouderen. We hopen op nog meer leuke acties dit jaar!
Op dit moment denken we eraan om in week 21 en mogelijk ook 22 van 2021 onze actieweek te
houden.

OVERSTAP NAAR IEP LVS
We maken dit schooljaar de overstap van het Cito leerlingvolgsysteem, waarbij we toetsen maken in
een toetsboekje, naar het digitale leerlingvolgsysteem van IEP. We gebruiken al enkele jaren tot
volle tevredenheid de IEP Eindtoets voor groep 8. Iedere basisschool volgt nauwkeurig de
ontwikkeling van leerlingen. Uiteraard wordt gekeken naar vakgebieden als taal en rekenen, die zijn
van wezenlijk belang. Toetsen klinkt saai, lijkt moeilijk en voor kinderen is het soms iets wat niet leuk
is.
Wij hebben voor de IEP toetsen gekozen omdat ze aansluiten bij waar we in de
lessen dagelijks mee bezig zijn, de vraagstelling is geen verrassing voor de kinderen. Dit motiveert
kinderen om te laten zien wat ze kunnen en wie ze zijn. Onderwerpen die je boeien, zorgen er voor
dat je herkenning hebt en gemotiveerd werkt. De leerlingen maken de toetsen op het Chromebook.
De afnameduur van de toetsen is kort, dat is fijn voor de concentratie en motivatie. Een belangrijk
voordeel van de digitale afname is dat het resultaat direct beschikbaar is. Wij kunnen hierdoor
samen met de leerling de uitkomst direct gebruiken tijdens de les. Zo is de toets een hulpmiddel om

de volgende stap te zetten in het leerproces. U ontvangt binnenkort meer informatie van de intern
begeleiders.

RESULTAAT PERSONEELSTEVREDENHEIDSPEILING
In oktober is de personeelstevredenheidspeiling weer uitgezet op alle PCPO scholen. Met het MT en
de MR hebben we de uitkomst van de PTP geanalyseerd. Een respons van 90%, ingevuld door 27
personeelsleden en een gemiddeld cijfer van 8,12: een mooi resultaat!
Vergeleken met de peiling van 2018 hebben we vooruitgang geboekt en toen hadden we al een hoge
score. Vergeleken met het landelijk gemiddelde mogen we ook heel tevreden zijn.
We zijn blij met de hoge waardering van de teamleden, dit geeft ons goede moed voor de toekomst
van CBS De Regenboog. De onderdelen waar we iets minder positief op scoorden zijn deels
herkenbaar en proberen we, voor zover dat voor ons mogelijk is, aan te pakken en te verbeteren.

WEBSITE CBS DE REGENBOOG
Heeft u het inspirerende artikel ‘Hoor, wie klopt daar kinderen’ al gezien en gelezen op op onze
website www.regenboogridderkerk.nl ? Een prachtig voorbeeld van ontwikkelingsgericht onderwijs
in de praktijk. Van harte aanbevolen!

BERICHTJE VAN DE OUDERRAAD
Dit jaar hebben we helaas moeten besluiten om de schoenendoosactie niet door te laten gaan. Het
is organisatorisch een te grote uitdaging in deze tijd. We hopen op uw begrip. Ook het schaatsen
met school op de schaatsbaan in Rotterdam kan niet doorgaan i.v.m. COVID-19. Er zouden meer
volwassenen dan toegestaan, nodig zijn om de kinderen te vervoeren en te begeleiden.
Maar ook nog een lichtpuntje aan het einde van dit bericht! Mocht de schaatsbaan op het
Koningsplein in Ridderkerk er komen, proberen we dat wel te organiseren voor de kinderen!
We houden u op de hoogte!

MR
Volle bak dit keer in het lokaal van onze voorzitter Wiebe! Aangezien Nicole en Birgit in
januari na 6 jaar MR’en aftreden, startte deze vergadering de wenperiode van de nieuwe
leden: Maartje en Hilda. Nogmaals welkom en fijn dat jullie je willen inzetten om de
school namens de ouders van alle leerlingen te vertegenwoordigen.
Op de agenda o.a. de uitkomsten van de tevredenheidspeiling onder het personeel. Wat hierin
opvalt is dat door beperkingen, zowel door Corona alsmede door feitelijk ruimtegebrek, het
onderlinge collegiale contact wel echt wordt gemist. Tevens is in de uitkomsten ook het werkklimaat
een punt ter verbetering, want met name de “werkdruk” en de “groepsgrootte” worden als niet
prettig ervaren. Dit laatste is gerelateerd aan de leerlingenprognose; deze geeft nog steeds een
stijgende lijn aan! Uiteraard positief natuurlijk, maar het is van groot belang om er voor te zorgen
dat de school in “zijn jasje” blijft passen. De komende maanden zal er dan ook creatief moeten
worden gekeken naar de mogelijkheden die er nog zijn. Te meer omdat er ook vorderingen zijn met
betrekking tot de groei naar Integraal Kindcentrum. Door de gesprekken die al hebben
plaatsgevonden, zijn in ieder geval de zienswijzen tussen opvang en onderwijs weer nader naar
elkaar toegegroeid. Kortom, volop groei maar ook volop aandacht om “goed” te groeien! Dit was de
laatste vergadering van het jaar 2020. Rest ons nog om u fijne feestdagen te wensen en tot 2021!

OP ZOEK NAAR EEN BOEK?
De laatste maand van het jaar is een periode waarin veel mensen cadeaus
aanschaffen en inspiratie zoeken rondom Sinterklaas en/of het Kerstfeest.
De medewerkers van de Christelijke Boek- en Muziekhandel de Kandelaar
geven u desgevraagd graag advies. Zij verkopen o.a. boeken, (kinder)bijbels,

theologische boeken, gedichten en cadeauboeken, waargebeurde verhalen,
kinderboeken, luisterboeken, romans, dagboeken 2021, cadeauartikelen, Israël
producten, Cd's, Dvd's, agenda's, kalenders, muziekbundels,
Israël producten, Cd's, Dvd's, agenda's, kalenders, muziekbundels,
tijdschriften/magazines en spelletjes/puzzels.
Klanten sturen graag een kaartje naar iemand die eenzaam is en komen daarvoor
naar de Kandelaar, dit zijn mooie kaartjes met en zonder tekst. Ook voor de adventstijd
zijn er allerlei artikelen, slingers, kaartjes, boeken en knutselpakketten.
De Christelijke boekhandel De Kandelaar is al jarenlang een bekende winkel in het
hartje van Ridderkerk, waarvan de winst naar goede doelen gaat!
De achterliggende jaren is jaarlijks meer dan €45.000 euro weggegeven aan goede
doelen in Nederland en daarbuiten. Zolang we onze sociale contacten zo veel
mogelijk moeten beperken geldt: bestellingen worden binnen Ridderkerk gratis
thuisbezorgd. Wij accepteren de boekenbon of -card, de VVV card en natuurlijk de
eigen cadeaubon. Tijdens de openingstijden van de winkel is de tweedehands
verkoop van, boeken, bijbels en cd's/dvd's boven de winkel geopend.
Boekhandel de Kandelaar is te vinden aan de Sint Jorisstraat 10 in Ridderkerk, tel. 0180-424698.
Kijk ook op webshop www.de-kandelaar.nl

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Wat zijn we druk bezig op de peuterspeelgroep met het thema 'oh kom
maar eens kijken'.

We hebben een paardenstal gemaakt voor het
paard van Sinterklaas, we zijn ook druk bezig
met het inpakken van de cadeautjes. De pieten
hebben het druk met het bakken van
kruidnoten.

Ook is er een mooie open haard gemaakt, want daar kunnen we ons schoentje zetten met een
wortel erin voor het paard van Sinterklaas.

NIEUWS VAN DE BSO

Zoals in de vorige nieuwsbrief al was geschreven, is het nieuwe thema van de BSO “koken en
bakken”

De afgelopen weken hebben we een proeverij
gedaan met verschillende smaken. Zoet, zuur, zout
enz……
Maar ook wat er gebeurt als je 2 smaken
samenvoegt. Smaakt het dan nog lekker! Of
verandert de smaak dan?
De aankomende weken gaan we nog aan de slag
met vis en vlees, en met Sint lekkernijen.
Tussendoor hebben we ook nog steeds “de
maakplaats” op donderdag, waar de kinderen de
mooiste creaties realiseren.
Afgelopen weken hebben wij 2 studiedagen van
school gehad. Heel fijn dat heel veel ouders hun
kind netjes afgemeld hebben, als zij niet kwamen.

Het zou fijn als alle andere ouders dit voorbeeld zouden volgen. Het maakt het voor de pedagogisch
medewerkers makkelijker om een goede planning te kunnen maken voor deze dagen.

