15 DECEMBER 2020

KERST 2020
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven hopen
Het kerstkind is een nieuw begin
We slaan een weg van vrede in
die moet je verder lopen.
Advent is kijken naar wat komt
Advent is durven dromen
Is licht zien in de duisternis
geloven dat God met ons is
en dat Zijn rijk zal komen!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Ava, Chris, Maxe, Joël, Elise en Jace
zijn aan het kennismaken in diverse
groepen 1/2. Phoeby, Sansa en
Zoë-May zijn verhuisd naar Ridderkerk
en starten in januari bij ons op school.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

VERTREK LEERLINGEN
We nemen afscheid van Vic en Guus
i.v.m. een verhuizing en het vertrek
naar een andere school. Alle goeds en
een fijne tijd gewenst op jullie nieuwe
school!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
KERSTVIERING
Vanmorgen is in de groepen het kerstfeest gevierd. Eerder dan
verwacht, maar niet minder waardevol. We mogen met elkaar vieren
dat Jezus naar deze wereld gekomen is, ook voor ons!

SCHOOLTIJDEN GROEP 1/ 2 VANAF 19 JANUARI
Vanaf 19 januari passen we de begin- en eindtijden voor de groepen
1/ 2 iets aan, zodat we meer onderwijstijd over houden.
Het verloopt nu prima op het plein en alle ouders zijn eraan gewend
om hun kind vlot te brengen en direct weer te vertrekken. Situatie
vanaf 20 januari: Om 8.20 gaat de 1e bel, de leerlingen van groep 3
t/m 8 arriveren en gaan direct naar binnen. Om 8.25 uur gaat de 2e
bel, dan mogen de kleuters via de drie hekken het plein op om zich te
verzamelen bij de leerkracht op de aan hen toegekende plaats. Per
kind mag 1 ouder even mee en hij/zij vertrekt daarna weer vlot. De
nog arriverende leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan via 'hun eigen deur'
naar binnen. Om uiterlijk 8.30 uur gaan de kleuters met hun juf naar
binnen. Hierdoor kan de schooldag eerder starten. Om 14.00 uur
gaan de kleuters met hun leerkracht naar buiten, net zoals we
gewend waren in de tijd vóór corona. Maximaal één ouder per
kleuter mag hen op het plein opwachten, graag met mondkapje.

verschijnt op 21 januari 2021.
De kopij hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 14 januari.

LICHTPUNT
Een kind is ons geboren, een
zoon is ons gegeven; de
heerschappij rust op zijn
schouders. Deze namen zal hij
dragen: Wonderbare
raadsman, Goddelijke held,
Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5

AGENDA
16 december
17 dec.
18 dec.
19 dec. t/m
3 jan. 2021
4 t/m 18 jan.

Eerste dag schoolsluiting door lockdown; het team
bereidt het afstandsonderwijs voor
Leerlingen vrij
Leerlingen vrij
Kerstvakantie

School is gesloten; leerlingen krijgen
onderwijs op afstand
19 jan.
School start weer(?), MR vergadering
22 jan.
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
2 maart
Luizencontrole vervalt
5 maart
Danslessen groep 1 /2

STARTPUNT; deze verhalen kunt u zelf opzoeken in de (kinder)bijbel en aan uw kinderen vertellen/voorlezen.
Week van 4 jan: Luc 2:22-39 Simeon en Anna, Matt 2:13-23 Vlucht naar Egypte, Luc 2:40-52 12- jarige Jezus
Week van 11 jan: Marc 1:1-13 Johannes de Doper, Luc 4:31-41 Schoonmoeder van Petrus, Marc 1:14-20 Eerste
discipelen
Week van 18 jan: Joh 2:1-11 Bruiloft te Kana, Marc 1:40-45 Genezing melaatse, Marc 2:1-12 Genezing
verlamde

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 hebben alle informatie ontvangen. Heeft u al
gereageerd naar juf Christa? De ‘bijklusklassen’ voor de verschillende groepen starten vanaf 20 januari.

WETENSCHAP & TECHNOLOGIE
Dit jaar hebben we vanuit het budget W&T (Wetenschap en
Techniek) een aantal nieuwe leuke snufjes en spullen
gekocht. Onze grootste aanwinst is het ‘Greenscreen’.
Hiermee kunnen we filmpjes maken, terwijl de achtergrond
groen is. We kunnen de achtergrond dan later bewerken. U
zult vanzelf hele leuke filmpjes op Social Schools voorbij zien
komen! Ook hebben alle kleuterklassen een Bee-Bot. Dat is
een programmeerbare bij. Daarnaast zijn er ook twee sets
van Matata Lab aangeschaft. Die kun je ook programmeren.
De bovenbouw heeft een Pro-Bot. Een programmeerbare
auto. De komende tijd gaan we uitzoeken hoe het werkt.

De micro:bits hadden we al, maar daar hebben we nu een programmeerbare drone bij gekocht. Hoewel dat
best pittig is, kunnen we deze zelf in elkaar zetten en ook zelf programmeren.
Waar we ook enthousiast over zijn is de Makedo-set. Dat is gereedschap inclusief schroefjes waar je van alles
mee kan maken van karton. Handig is ook dat we dit kunnen hergebruiken. Ook deze creaties zult u vanzelf
voorbij zien komen.
We hebben eigenlijk nog veel meer spullen in onze W&T kast. Mocht u benieuwd zijn, hier een klein inkijkje.
We hebben: LEGO We do, LEGO SPIKE, Makey Makey’s, Micro:Bits, een 3D-printer, Greenscreen, Arduino,
Microscopen, Teifoc bouwsets en nog veel meer! Te veel om op te noemen. We hopen al deze materialen te
gebruiken binnen de thema’s en tijdens de workshops. Zo is Wetenschap en Techniek een vast onderdeel in
ons lesprogramma!

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Hierbij het door het MT en de MR vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar 2021-2022.
Herfstvakantie
16 t/m 24 oktober 2021
Studiedag team; leerlingen vrij
19 november
Administratiedag team; leerlingen vrij 22 november
Extra vrije dag
24 december
Kerstvakantie
25 dec. 2021 t/m 9 jan. 2022
Administratiedag team; leerlingen vrij 4 februari
Studiedag team; leerlingen vrij
25 februari
Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 6 maart
Paasvakantie
15 t/m 18 april
Meivakantie
23 april t/m 8 mei
Hemelvaartsvakantie
26 t/m 29 mei
Pinkstervakantie
6 juni
Administratiedag team; leerlingen vrij 20 juni
Studiedag team; leerlingen vrij
21 juni
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als 
8 juli
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2022
9 juli t/m 21 augustus 2022

PERSONELE BEZETTING GROEP 4/5B EN GROEP 1/2A
Vanaf januari tot de zomervakantie zal groep 4/5b gesplitst blijven. Juf Desirée gaat op maandag en dinsdag
lesgeven aan groep 5b in de tot lokaal verbouwde personeelskamer. Juf Marijke geeft groep 5b les op
woensdag (1x in de 2 weken), donderdag en vrijdag. Juf Marja geeft alle dagen les aan groep 4b en op
woensdag (1x per 2 weken) geeft ze les aan groep 4/5b. Het was de bedoeling dat Juf Desirée op een groot
aantal woensdagen in groep 1/2a les zou geven i.v.m. de opleiding die juf Cheryl gaat volgen. We hebben nu juf

Dorien bereid gevonden om deze woensdagen in groep 1/2a te zijn. We vinden het fijn dat Juf Robbin vanaf 5
januari terugkeert na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof; zo kunnen alle taken zo goed mogelijk
worden verdeeld.

KUNSTKERSTBOOM OVER?
Heeft u soms thuis een kunstkerstboom over die wij als school mogen ‘adopteren’? Wij komen er enkele
tekort. Graag uw reactie wanneer u ons in januari een overtollig exemplaar wil schenken. Bedankt!

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?

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.
Ouders die interesse hebben voor Kinderopvang SKR kunnen contact opnemen met de klantenservice via
0180-499322 of via: www.s-k-r.nl
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. Heeft u thuis nog een inschrijfformulier liggen
van een zoon of dochter die vóór 1 oktober 2021 4 jaar wordt? Wilt u dit dan z.s.m. op school inleveren?

OUDERAPP SOCIAL SCHOOLS
Wilt u iedere dag de berichten die we u via Social Schools sturen, goed lezen? Dit is een belangrijk en
onmisbaar communicatiemiddel deze maanden. Het kan onverwacht zo zijn dat uw kind thuisonderwijs krijgt of
een vrije dag heeft i.v.m. ziekte van de leerkracht. Wij kunnen in deze tijd van corona de vervangingen lang niet
altijd rond krijgen, zoals u weet. Bedankt!

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 hebben u hierover
in de vorige Nieuwsdruppel geïnformeerd. De overstap van Cito naar
IEP betekent dat de (namen van) vakgebieden waarop getoetst
wordt, wijzigt. We gebruikten de toetsen AVI, DMT, Spelling,
Begrijpend lezen en Rekenen & Wiskunde. Bij het IEP LVS gaan we
Taalverzorging, Rekenen, Technisch lezen, Lezen, Creatief vermogen,
Sociaal- emotionele ontwikkeling en de Leeraanpak toetsen. Hoofd, hart en handen wordt getoetst.

Dit heeft tot gevolg dat u in het Ouderportaal van ParnasSys na de toetsen geen Cito A t/m E scores voor uw
kind meer zult vinden. U ontvangt in januari meer informatie van de intern begeleiders.

AAN- EN AFWEZIGHEID BEHEERDER CRUIJFF COURT
Marcel, de beheerder van het Cruijff Court, liet ons weten dat hij t/m 24 december dagelijks aanwezig is op de
buurtsportlocatie. Van 25 december 2020 t/m 10 januari 2021 gaat hij genieten van een welverdiende
kerstvakantie. Die weken is er dus geen toezicht op de spelende kinderen.

FLYER WINTER EVENTS
Heeft u de flyer van de winter events al bekeken?
Er zijn weer allerlei leuke activiteiten georganiseerd waaraan uw kind kan
deelnemen van 21 tot 30 dec.
Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk via de website of per e-mail via
inschrijven@facetridderkerk.nl

KERST- EN NIEUWJAARSGROET
We hebben na een veelbewogen jaar 2020 net het bericht gehoord dat er opnieuw een strenge lockdown komt
met ingrijpende maatregelen. De scholen gaan weer dicht, veel winkels moeten hun deuren sluiten, contact
beroepen mogen tijdelijk niet worden uitgeoefend, binnensporten komen stil te liggen, de ziekenhuizen liggen
vol ernstig zieke mensen en het aantal met Covid 19 besmette personen in ons land blijft maar stijgen.
Wat een zorgen, onrust en heftige ontwikkelingen! Alleen samen krijgen we corona onder controle; laten we
ons uiterste best hiervoor doen.
We wensen u met uw gezin en naaste familieleden juist in deze moeilijke tijd alle goeds toe voor de komende
kerstdagen; God zond Zijn Zoon naar onze wereld. En we wensen u een goed en gezond 2021!

KIT EN FIT KINDEROEFENTHERAPIE
Sinds een half jaar ben ik naast kinderoefentherapeut op De Regenboog ook sitherapeut. Als si-therapeut behandel ik kinderen die problemen ervaren met de
zintuiglijke prikkelverwerking. Hier vertel ik in het onderstaande een stukje over.
Prikkels krijgen wij binnen via onze zintuigen, binnen de sensorische integratie
onderscheiden wij 8 zintuigen:
1. Tactiel/ aanraken
2. Auditief/ horen
3. Visueel/ zien
4. Smaak en geur
5. Proprioceptie
6. Vestibulair/ evenwicht
7. Interoceptie/ organen.
De hersenen kunnen kiezen/ hebben de mogelijkheid om prikkels niet door te laten, soms is dat goed, denk
bijvoorbeeld aan het geluid van de airconditioner (horen) of het gevoel van jouw kleding op de huid (tactiel).
Het is fijn als jouw hersenen deze prikkels snel kunnen dempen, waardoor je dit niet constant hoort of voelt.
Een kind dat snel overprikkeld raakt wordt vaak overspoeld door de prikkels die de hersenen teveel of te lang
doorlaten. Stel je voor dat je ieder gefluister of geluid in de klas meekrijgt, het gevolg kan zijn dat er stress

ontstaat (soms emotionele uitbarstingen), waardoor kan het kind niet goed tot leren komt. Het overspoeld
raken kan op ieder zintuig gebeuren. Nog meer voorbeelden hiervan zijn: snel overprikkeld raken door het licht
(zien), schommelen, hoogtes of achtbanen eng vinden (vestibulair), slecht tegen bepaalde geuren en smaken
kunnen, moeite hebben met aanrakingen/ structuren van voorwerpen.
Aan de andere kant zijn er ook kinderen waarbij de hersenen te weinig prikkels toelaten (onderprikkeld), deze
kinderen krijgen vaak juist te weinig mee van wat er in de klas speelt, waardoor belangrijke informatie aan ze
voorbij gaan, 'de dromers' worden zij wel eens genoemd. Een voorbeeld van een onderprikkeld kind op het
gebied van de interoceptie (organen), is dat zij vaak te laat voelen dat ze naar het toilet moeten, waardoor ze
met een natte broek eindigen.
Er zijn verschillende strategieën welke toegepast kunnen worden bij kinderen om de alertheidsniveau te
verbeteren. Om gericht strategieën/ hulpmiddelen in te kunnen zetten, is het van belang eerst te onderzoeken
op welk zintuig het kind snel overspoeld raakt, dit doe ik vaak aan de hand van een vragenlijst en doorvragen
aan ouders/ leerkracht.
Met vriendelijke groet,
Leidiza Cardoso Silva
Kinderoefentherapeut van CBS De Regenboog

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
We hebben vorige week een hele drukke week gehad!
De peuters gingen klimmen, glijden en gooien als echte pietjes.
We hebben onze schoentjes gezet en die waren gevuld met iets lekkers en iets
leuks.
Op vrijdag 4 december zijn Sint en zijn pieten op bezoek geweest.
We hebben liedjes gezongen en de peuters vonden het best wel spannend.
Nog even dan hebben we twee weken Kerstvakantie. De peuterspeelgroep is dan gesloten!
Wij verwelkomen alle peuters weer na de lockdown.
Wij wensen jullie alvast hele fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.

NIEUWS VAN DE BSO

Op de BSO zijn we nog steeds druk aan het koken en bakken. Kruidnoten bakken, appelcakejes maken,
marshmallows proppen; we maken er een feestje van.

De komende weken gaan we verder met het maken van
desserts en de voorbereiding van het drie-gangen
kerstmenu wat we in de kerstvakantie gaan
klaarmaken. We gaan de BSO omtoveren tot
restaurant! En met oud en nieuw worden er natuurlijk
weer oliebollen gebakken.

De goedheiligman kwam van de week ook even bij de
BSO langs en hij bracht mooi nieuw speelgoed waar alle
kinderen inmiddels lekker mee gespeeld hebben.

In de maakplaats zijn er weer prachtige dingen gemaakt; skeletten van dieren, huisjes met verlichting en
mobiles, waarbij de kinderen moesten zoeken naar evenwicht.

