5 NOVEMBER 2020

CORONA
We vinden het fijn dat u zich houdt aan ons verzoek om alleen op het
plein te komen, om uw kind bij de leerkracht te brengen of ‘s middags
weer op te halen uit school. Bijna alle ouders dragen hierbij
mondkapjes en houden zich aan de 1,5 meter afstand. Op deze
manier doen we er met elkaar alles aan om verdere verspreiding van
het virus, waar mogelijk, te voorkomen. Wilt u de ouderapp van
Social Schools goed in de gaten houden voor evt. bijzonderheden
zoals afwezigheid van de leerkracht? Dit is nu extra belangrijk.
Bedankt!

SINTFEEST
Vrijdag 4 december hopen we het Sinterklaasfeest te vieren in
aangepaste vorm. We kunnen dit jaar Sint en zijn Pieten niet buiten
ontvangen met alle leerlingen, team en ouders en ook binnen kunnen
we het gezelschap niet in de hal verwelkomen. Achter de schermen
wordt er hard gewerkt aan een alternatieve invulling, uiteraard in
zorgvuldig overleg met de goedheiligman, die nu nog met zijn
Roetveegpieten in Spanje verblijft. Vol verwachting klopt ons hart!

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 of
d.m.v. een kerstwandeling door de wijk. We bereiden mèt de
kinderen een mooie viering van de geboorte van Jezus voor.

OUDER EN OUDER-KINDGESPREKKEN
Dinsdag 10 en donderdag 19 november vinden de
oudergesprekken plaats via de digitale snelweg. U bent
hierover door de leerkracht geïnformeerd. Deze
gesprekken kunnen niet ‘live’ plaatsvinden i.v.m. de
corona beperkingen. Vanaf dit schooljaar voeren we
deze gesprekken vanaf midden groep 6 met het kind
erbij. We willen het kind graag 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.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Janayah, Jailey en Liv zijn aan het
kennismaken in diverse groepen 1 /2.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog !
I.v.m. de STUDIE- EN

ADMINISTRATIEDAG voor het team
op 20 en 23 november, zijn de
leerlingen beide dagen vrij!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 26 november. De kopij
hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 19 november.

LICHTPUNTJE

Lichtpuntjes
soms zijn ze groot
soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te
zoeken
Je kunt ze ook zijn

AGENDA
5 nov.
10 nov.
11 nov.
12 nov.
17 nov.
18 nov.
19 nov.
20 nov.
23 nov.

GMR vergadering
Groep 8 bezoekt het Farel College
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Rots en watertraining groep 4/5b
Ouderraad
Groep 8 bezoekt het Gemini College
Rots en watertraining groep 4/5b
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
Studiedag team; leerlingen vrij! De peuterspeelgroep
is wel open.
Administratiedag team; leerlingen vrij!
De peuterspeelgroep is wel open.
Hoofdingang gesloten i.v.m. werkzaamheden!
MR vergadering
Rots en watertraining groep 4/5b
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

24 nov.
25 nov.
27 nov.
2 dec.
4 dec.
9 dec.
10 dec.
18 dec.
19 dec. t/m
3 jan. 2021
22 jan.
Administratiedag team; leerlingen vrij
29 jan.
Danslessen groep 1 /2
3 febr.
Open Dag (??)

……. 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 9 nov.: Gen 37: 1-36 Jozef, Gen 39:1-20 Jozef bij Potifar, Gen 40: 1-23 Schenker & bakker
Week van 16 nov.: Gen 41:1-57 Jozef onderkoning, Gen 42:1-38 Eerste reis broers, Gen 43:1-34
Tweede reis broers
Week van 23 nov.: Gen 44:1-34 Zilveren beker, Gen 45: 1-28 “Ik ben Jozef”, Gen 46:1-27 Jozef naar
Egypte

KWINK
Uw kind zit alweer een aantal weken op school. Hopelijk zit het goed in
zijn vel, want dan kan het optimaal presteren. Met rekenen, taal en lezen
én in zijn of haar omgang met vriendjes, met ruzietjes die er soms zijn,
met zichzelf enz. Deze sociaal-emotionele aspecten zijn van minstens zo
groot belang! Daarom besteedt onze school hier volop aandacht aan
m.b.v. de methode Kwink. We informeren u hierbij over de inhoud van
de lessen 6 t/m 10. U kunt hierdoor ook thuis met sociaal-emotioneel
leren aan de slag gaan.
Les 6: Kinderen kunnen hun eigen kwaliteiten benoemen.
Les 7: Kinderen kunnen de kwaliteiten van anderen benoemen.
Les 8: Kinderen leren omgaan met hun eigen boosheid (onderbouw) en
ergernissen (midden- en bovenbouw) bij conflicten.
Les 9: Kinderen kunnen – gericht op het spelen op het schoolplein –
rekening houden met een ander.
Les 10: Kinderen kunnen goede keuzes maken bij het samenspelen met anderen en leren hoe ze
sterk moeten staan, als vrienden vragen om een ‘foute’ keuze te maken.

ROTS & WATERTRAINING GROEP 4/5B
Op 28 oktober is de Rots en Water training in groep 4/5b gestart. Een Rots en Water training schept
een veilige omgeving, waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaam,
hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen. De training vindt plaats in de gymzaal van De
Werff, als 2e deel van de les bewegingsonderwijs.
De training vereist concentratie en inzet. Werken aan jezelf gaat nu eenmaal niet vanzelf.
Om deze reden zullen we op school de komende periode ook extra aandacht aan het programma
schenken. In de groep zullen we regelmatig oefenen en extra opdrachten maken.
Meer informatie over het programma kunt u lezen op www.rotsenwater.nl
De training wordt verzorgd door Gertjan Kroon, Rots en Watertrainer van Facet Ridderkerk.

PARKEREN IN DE WIJK EN FIETSEN OP DE STOEP
Veilig verkeer? Daar zijn we zelf voor een groot deel verantwoordelijk voor. De overheid, provincies,
gemeenten en Veilig Verkeer Nederland zorgen ervoor dat de wegen zo goed en veilig mogelijk zijn
ingericht en dat de verkeersregels bekend zijn. Ze plaatsen verkeersborden, verkeersdrempels,
verkeerslichten en zebrapaden, maar we moeten er samen voor zorgen dat we er goed gebruik van
maken, zodat het veilig is op de openbare weg. En daar ontbreekt het wel eens aan, juist ook in de
omgeving van onze school. Wanneer de school aan- of uitgaat is het erg druk rondom het gebouw.
Regelmatig houden we ons hart vast als we zien wat er buiten gebeurt.
We vinden het fijn dat veel leerlingen lopend of met de fiets naar school komen. Wilt u uw kind er
dan op wijzen dat we op het trottoir lopen en niet fietsen? Leert u uw kind om op een goede en

veilige manier deel te nemen aan het verkeer? Geeft u als ouders het goede voorbeeld, door af
te stappen en te voet het trottoir en het schoolplein op te gaan? Wij lopen op het plein!
En wilt u gebruik maken van het zebrapad wanneer u met uw kind oversteekt?
We hoorden afgelopen weken dat er automobilisten zijn die gewoon doorrijden, wanneer er ouders
met kinderen of oudere kinderen met elkaar oversteken.
Vrijdag 16 oktober hebben we contact opgenomen met de beleidsmedewerker verkeer van de
gemeente Ridderkerk. Zij zou het gedrag van de weggebruikers onder de aandacht brengen van de
wijkagent en de BOA’s. We hopen dat er deze weken, in de donkere herfstdagen, extra toezicht
plaats
gaat vinden. En vooral dat ieder zich aan de regels houdt!
Wanneer u uw zoon of dochter met de auto naar school brengt, wilt u dan op tijd uw snelheid
verminderen en uw auto netjes parkeren? We zien dat er ook
kinderen uit auto's stappen, die midden op de weg of op de hoek
van twee straten staan. Erg onoverzichtelijk en gevaarlijk voor die
kinderen, maar ook voor andere weggebruikers. Er worden ook nog
regelmatig auto’s van ouders geparkeerd vóór de garageboxen van
bewoners aan de Bachstraat. We ontvingen klachten hierover.
Hierdoor kunnen de bewoners niet met hun auto weg. Wilt u hier
rekening mee houden, ook al is het ‘maar’ voor 5 minuten, en een
andere parkeerplaats zoeken? In de Van Beethovenstraat zijn ook
parkeervakken; u komt dan via de achterkant van ons gebouw het
schoolplein op. Dank voor uw medewerking!
We werken op school met onze leerlingen aan verkeerseducatie en u doet dat als ouder en opvoeder
thuis; dat is heel belangrijk. Er moet een goede basis gelegd worden. Wanneer we daarnaast als
volwassenen de regels in acht nemen en ons gedrag aanpassen, wordt het veel veiliger in het
verkeer. Nu het 's morgens nog donker is, wordt dit nog belangrijker. En daarmee kunnen we
met elkaar ongelukken voorkomen!

OPEN DAG
We hopen dat we woensdag 3 februari samen met de peuterspeelgroep, buitenschoolse opvang en
kinderdagverblijf Calimero van Kinderopvang SKR onze OPEN DAG kunnen organiseren van 8.30
-14.00 uur. Bij de BSO bent u welkom tot 17.00 uur. Bij Calimero bent u welkom van 9.00 -13.00 uur.
Het al dan niet doorgaan van de Open Dag is afhankelijk van de actuele ontwikkelingen rondom de
corona pandemie. Ouders van potentiële nieuwe leerlingen zijn hartelijk welkom om een kijkje te
nemen, terwijl de school ‘in bedrijf’ is en de kinderen gebruik maken van de PSG en BSO.
Er zijn teamleden, leerlingen, ouders en pedagogisch medewerkers beschikbaar om informatie te
verstrekken en een rondleiding te geven. De koffie en thee staan voor u klaar. Wanneer de Open
Dag door de beperkingen i.v.m. het coronavirus toch niet door kan gaan, kunnen ouders contact
opnemen met de school om een individuele afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek met
en rondleiding door directeur Nel van den Herik. Vóór 1 april 2021 hopen we alle aanmeldingen te
hebben ontvangen voor het volgende schooljaar 2021-2022.

MR
Een korte en bondige MR vergadering was het dit keer! Uiteraard met veel “corona
input” wat best een lastige kwestie is aangezien procedures, protocollen etc continu
aangepast moeten worden. Gelukkig is onze directie hierin adequaat en wordt er snel
ingespeeld op de nodige wijzigingen, zodat op onze school “safe” gewerkt kan worden.
Hierbij is uiteraard ook uw medewerking nodig en wij hopen dat u zich hiervoor ook
blijft inzetten! Naast de corona materie is er natuurlijk ook gesproken over les inhoudelijke zaken

zoals het schooljaarplan. Deze is voor komend schooljaar ingevuld en het is nu werken aan en
‘toezien’ op de invulling hiervan. Dit zullen wij vanuit de MR ook monitoren en evalueren.
Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, laat dat dan gerust aan ons weten!
Ohja.. last but not least .. het schoolreisje van 2021 kan (financieel gezien) doorgaan! Dit op basis
van goed overleg tussen de OR en de MR en een slimme invulling van de budgetten. Laten we hopen
dat voor 2022 de regering een dusdanig besluit neemt, dat principiële weigeraars om de kosten te
betalen over de brug doet komen, zodat ook dan de schoolreis gewoon door kan gaan!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Na de herfstvakantie zijn we begonnen met een nieuw thema: Oh, kom maar eens kijken!

En in de vakantie is er een piet op
bezoek geweest bij ons op de
peutergroep. Piet kwam kijken of er
ergens een plekje vrij was voor het
paard van Sinterklaas.
Op de peutergroep zijn we bezig
geweest met een woordweb, want
wat hoort er allemaal bij Sinterklaas?
Kruidnoten, het paard van Sinterklaas,
Piet, schoorsteen en nog veel meer!
We hebben een hoekje gemaakt voor
een oven waar we kruidnoten en/of
pepernoten kunnen bakken.
En een stal waar het paard van
Sinterklaas kan staan.
We hebben er heel veel zin in!

NIEUWS VAN DE BSO
We zijn helaas nog niet helemaal aan thema Respect begonnen, maar we hebben
er wel aan gedacht en ook hebben we samen met de kinderen “Over de streep”
gedaan. Dat vonden ze heel spannend maar ook heel interessant, vooral toen de
juffen ook mee gingen doen.

Tussen het knutselen, spelen en bouwen door, is er
ook nog tijd geweest om voor ons wat lekkers te
maken. Zo hebben ze heerlijke zelfgemaakt
loempia’s gemaakt en lekkere mini pizza’s van pita
broodjes.
Na het kokkerellen hebben we in de gang op een
groot scherm een spelletje gespeeld, niet zomaar
een spelletje maar op de GameCube! De kinderen
vonden het prachtig maar ook een beetje raar.
Videospelletjes op de BSO!? Na het uitvogelen hoe
het allemaal werkt, hebben ze heel fanatiek met
elkaar een spelletje gespeeld en de juffen waren
ook heel fanatiek.

We gaan snel weer beginnen met het aanbieden van workshops, omdat
we merken dat de kinderen het heel leuk vinden.
Zo willen we workshops aanbieden die te maken hebben met voeding en
eten klaarmaken. Ook willen we graag gaan onderzoeken hoe en waar de
groentes, vlees, pasta, fruit, brood etc. vandaan komen en hoe het in de
winkel terecht komt.
We gaan leren hoe je een chique diner kan maken, opdienen en hoe de
etiquette werkt.

