21 JANUARI 2021

SCHOOLSLUITING EN CORONA
Deze periode van schoolsluiting i.v.m. corona duurt veel langer dan
we in december hoopten en verwachtten. We vinden het heel
jammer, dat we niet ‘gewoon’ iedere dag al onze leerlingen kunnen
begroeten in hun eigen groep. De landelijke situatie is nog te
kwetsbaar en er zijn te veel vragen en onzekerheden rondom de
nieuwe varianten van het virus om een veilige heropening voor
iedereen te kunnen garanderen. Het onderwijs op afstand
continueren we in ieder geval tot vrijdag 5 februari. We doen ons
uiterste best om onze dubbele taak, onderwijs geven en noodopvang bieden, zo goed mogelijk uit te voeren. We vinden het fijn
om van ouders te horen, dat ze blij zijn met de inzet van het team.
We waarderen het enorm dat ouders ons verzoek, om ook binnen
het eigen netwerk naar opvangmogelijkheden te zoeken, serieus
nemen. Om u een idee te geven: er zijn voor de noodopvang in deze
weken ruim boven de 100 leerlingen aangemeld; dit kunnen wij met
ons team, dat ook afstandsonderwijs verzorgt, niet meer bemannen.
In maart en april varieerden de aantallen tussen 5 en 15.
Citaat uit de brief van Stichting PCPO: ‘De noodopvang zal de
komende weken worden voortgezet. Onze scholen proberen zo goed
mogelijk een combinatie te maken tussen “onderwijs op afstand” en
het organiseren van noodopvang. Ook op onze scholen worden er
veel meer leerlingen voor de noodopvang aangemeld dan tijdens de
eerste lockdown. Het ministerie heeft schoolbesturen gemeld dat
wanneer het voor een school organisatorisch niet meer mogelijk is
kinderen in de noodopvang op te vangen, de scholen (extra) randvoorwaarden voor de noodopvang kunnen stellen. In dit verband
verwijs ik u naar de brief van uw school die u gelijktijdig met deze
brief ontvangt.‘
De directies van de PCPO scholen hebben met elkaar afgesproken
dat 3 dagen noodopvang per week het maximaal haalbare is.
Dit hebben we met u gecommuniceerd. Dank voor uw begrip en
medewerking! We merken dat het voor veel leerlingen steeds
moeilijker wordt om thuis geconcentreerd en gemotiveerd te blijven
werken. Dat is een logisch gevolg van deze vreemde weken.
Probeer er zo ontspannen mogelijk mee om te gaan; even een
spelletje doen of relaxen, buiten lekker uitwaaien, een mooi boek
voorlezen of samen koekjes bakken of even helemaal niets, kan
helpen. We hopen dat deze lockdown, met alle genomen
maatregelen, tot uitdoving van het virus leidt. Veel geduld en succes
voor de komende weken. Samen komen we er wel!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Joshua, Jade, Ayden en Emma gaan
z.s.m. kennismaken in diverse groepen
1/2. Joaquin verhuist naar Ridderkerk
en start in februari bij ons op school.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 11 februari 2021.
De kopij hiervoor graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.
Uiterste inleverdatum: 4 februari.

LICHTPUNTJE
God geeft jou….
voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte
voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem
een trouwe vriend om je te
steunen
voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een
antwoord

AGENDA
22 jan.
25 jan. t/m
5 febr.
15 en 16 febr.
16 febr.
19 febr.

Administratiedag team; leerlingen vrij!
De school is gesloten i.v.m. lockdown

Online Adviesgesprekken VO groep 8
MR vergadering
Studiedag; leerlingen vrij
De peuterspeelgroep is wel open
20 t/m 28 febr. Voorjaarsvakantie
2 maart
Luizencontrole vervalt
5 maart
Danslessen groep 1 /2
8 maart
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
18 maart
Informatieavond groep 8
24 maart
Ouderraad

STARTPUNT: deze verhalen kunt u zelf opzoeken in de (kinder)bijbel en aan uw kinderen vertellen/voorlezen.

De leerkrachten van de kleutergroepen verzorgen deze weken ook zelf de vertellingen volgens het rooster.

Week van 25 jan.: Marc 3:1-10 Genezing op Sabbat, Marc 4:35-41 Storm op het meer, Marc 5:21-43
Dochtertje van Jaïrus
Week van 1 febr.: Marc 6:30-44 Spijziging van 5000, Marc 6:45-52 Jezus op het meer, Marc 7:31-37 Genezing
doofstomme
Week van 8 febr.: Marc 10:13-16 Jezus zegent de kinderen, Marc 10:46-52 Bartimeüs, Luc 19:1-10 Zacheüs

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
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 lockdown 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. Deze maand 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.
Op onze website www.regenboogridderkerk.nl kunt u het inschrijfformulier downloaden, onder het tabblad
‘voor ouders / inschrijven’. Heeft u thuis nog een inschrijfformulier liggen van een zoon of dochter die vóór
1 oktober 2021 vier jaar wordt? Wilt u dit dan z.s.m. op school inleveren? U kunt het formulier in de groene
brievenbus doen, die aan het hek hangt bij de ingang Reijerweg. U kunt het formulier ook scannen en mailen
naar nel.vandenherik@pcpobr.nl Bedankt!

SCHOOLTIJDEN GROEP 1/ 2 VANAF 8 FEBRUARI
Vanaf 8 februari, als de scholen tenminste weer open zijn, passen we de begin- en eindtijden voor de groepen
1/ 2 iets aan, zodat we meer onderwijstijd over houden. Het verliep prima op het plein en alle ouders zijn
eraan gewend om hun kind vlot te brengen en direct weer te vertrekken. Situatie vanaf dan: 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 direct. 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 en met inachtneming van de 1,5 meter afstand.

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 februari 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, zodra de
school weer open gaat.

ACTIVITEITENCENTRUM ‘HET HIPPE OUDJE’
In groep 7/8 hebben wij activiteitencentrum 'Het hippe oudje'
opgericht. Dit hebben we gedaan met het doel om ouderen te
vermaken in deze corona tijd. De leerlingen hebben onderzoek
gedaan naar ouderdom, activiteiten van ouderen, ouderenzorg
van vroeger, ouderenzorg in andere landen en naar wat we
allemaal moeten doen om een activiteitencentrum op te kunnen
starten. Het originele idee was om een week lang allerlei
activiteiten te organiseren, waarvoor ouderen zich aan konden
melden. Maar we moesten een nieuw plan bedenken toen de
corona regels aangescherpt werden.
Voor de kinderen was dit geen probleem ze hadden genoeg
andere ideeën! We hebben uiteindelijk een site (zelf) gemaakt
waarop verschillende filmpjes, puzzels en opdrachten staan. U
kunt denken aan: video's om thuis te sporten, te bakken, te
koken en zelfs thuis te schilderen. Bij deze video's hoorde ook
een pakket met alle benodigdheden die mensen konden
bestellen bij on. Nadat de bestellingen verzameld waren, hebben
de kinderen zelf een boodschappenlijst gemaakt, boodschappen
gedaan, een routekaart gemaakt om te bezorgen, de pakketten
gemaakt en zelf alle pakketten bezorgd. Er is berekend wat de
kosten waren om dit allemaal te kunnen doen, deze zijn terug
betaald en uiteindelijk hebben we €27,- winst gemaakt en dit
aan de zending gegeven.
We hebben zelfs de krant nog gehaald! Een geslaagd thema waarin de leerlingen veel praktische dingen
geleerd hebben door iets positiefs te doen voor de ouderen in Ridderkerk!
Hierbij de link van de site, als u nieuwsgierig bent geworden:
https://sites.google.com/view/hethippeoudje/video-pagina?authuser=0

VAKANTIEROOSTER 2021-2022
Hierbij nogmaals het 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

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, Sociaalemotionele 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.
We hebben als team deelgenomen aan een online
scholingsmiddag. I.v.m. de lockdown zullen de midden toetsen waarschijnlijk pas half maart, na 2 weken
‘gewoon’ onderwijs op school, worden afgenomen. U ontvangt binnenkort meer informatie over het IEP LVS
van de intern begeleiders.

