11 FEBRUARI 2021

HEROPENING SCHOOL

KORT

Dinsdag 9 februari zijn de schooldeuren eindelijk weer open gegaan
voor alle leerlingen. We zijn heel blij dat de schoolsluiting achter de
rug is, maar beseffen ook dat we ons allemaal moeten inzetten om
de veiligheid van eenieder te waarborgen. Hierbij nogmaals:

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

1 Indien een leerling positief is getest op het Coronavirus, gaat de groep
waarin het kind zit thuis in quarantaine, inclusief leerkracht.
2 Onderwijspersoneel en leerlingen, die in nauw contact geweest zijn met
iemand die besmet is met het coronavirus, gaan 5 dagen in quarantaine.
Daarna moet er bij de GGD een test afspraak worden gemaakt. Indien u dit
niet wil, wordt de quarantaine voor uw kind met 5 dagen verlengd.
3 U kunt dus op ieder moment van de dag geïnformeerd worden, dat uw
kind niet naar school kan komen òf dat uw kind moet worden opgehaald.
Checkt u de berichten op Social Schools zeer regelmatig?
4 Er is géén noodopvang beschikbaar.
5 De BSO is gesloten; uitgezonderd de kinderen die voor noodopvang door
de BSO in aanmerking komen.
6 Het advies is dat de kinderen uit groep 7 en 8 een mondkapje dragen.
7 De anderhalve meter afstand handhaven blijft heel belangrijk.

Deze maatregelen zijn in de praktijk best lastig voor u en ons, maar
we zijn verplicht ons eraan te houden. Alleen samen….

AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
De Open Dag is vervallen. Ouders die interesse hebben voor onze
school, kunnen contact opnemen om een afspraak te maken voor
een kennismaking en rondleiding met
directeur Nel van den Herik. U kunt de
school bereiken via het nummer 0180486111. 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 schooljaar 2021-2022. We zijn al gestart met de eerste opzet
voor de formatie. Hoe eerder we weten hoeveel leerlingen er
instromen, hoe makkelijker het voor ons is om de juiste keuzes te
maken. 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 ook scannen en mailen naar
nel.vandenherik@pcpobr.nl Bedankt!

Jessica, Zee en Naoufal gaan
kennismaken in diverse groepen 1 /2.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLINGEN
A’vion neemt afscheid van ons i.v.m.
het vertrek naar een andere school.
We wensen je alle goeds!

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

LICHTPUNTJE

AGENDA
15 en 16 febr.
16 febr.
19 febr.

Online Adviesgesprekken VO groep 8
Online 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?
18 maart
Online Informatieavond groep 8
22 maart
MR vergadering
24 maart
Ouderraad
26 maart
Danslessen groep 1 /2
29 maart
Online Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
1 april
Paasviering
2 t/m 5 april
Paasvakantie
6 april
Online Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
16 april
Danslessen groep 1 /2
15 juli
De calamiteitendag wordt géén vrije dag i.v.m. 8
februari; dit wordt nu de laatste schooldag van
2020-2021

STARTPUNT:
Week van 15 febr: Luc. 10 : 38-42 Marta en Maria, Joh 11:1-44 Opwekking Lazarus, Luc 5:1-18 Wonderbare
visvangst
Week van 1 maart: Marc 10:17-27 De rijke jongeman, Marc 12: 41-44 Wie gaf t meest, Luc 15:8-10 De
verloren penning
Week van 8 maart: Luc 10: 25-37 Barmhartige Samaritaan, Luc 15: 1-10 Verloren schaap, Luc 15: 11-32
Verloren zoon

SCHOOLTIJDEN GROEP 1/ 2 VANAF 9 FEBRUARI
Vanaf 9 februari zijn de begin- en eindtijden voor de groepen 1/ 2 iets aangepast,
zodat we meer onderwijstijd over houden. Het verliep t/m december prima op
het plein en alle ouders zijn eraan gewend om hun kind vlot te brengen en direct weer te vertrekken.
Situatie vanaf nu: 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. Ouders blijven buiten het hek. De nog
arriverende leerlingen uit groep 3 t/m 8 gaan vlot 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 na schooltijd in het vak van de groep op het plein opwachten, graag met
mondkapje en inachtneming van de 1,5 meter afstand. Wilt u daarna direct vertrekken? Bedankt!

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 maart 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.

De ‘bijklus klassen’ voor de verschillende groepen zouden starten in januari, maar dat was onmogelijk door de
schoolsluiting. Op dit moment mag het nog niet volgens de geldende beperkingen. Zodra het weer is
toegestaan om met divers samengestelde groepen te werken, starten juf Christa en juf Naomi direct.

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.
U bent hierover d.m.v. een brief geïnformeerd.
De overstap van Cito naar IEP betekent dat de namen van
vakgebieden waarop getoetst wordt, wijzigen. 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. I.v.m. de periode van schoolsluiting zullen de midden toetsen i.p.v. in januari pas half
maart, na enkele weken ‘gewoon’ onderwijs op school, worden afgenomen.

WELKOM TERUG
Vanaf dinsdag 9 februari zijn Viënny en Helly weer terug bij ons op school. Fijn meiden, dat jullie weer in jullie
groep zijn begonnen. De kinderen en de juffen hebben jullie gemist. Na de moeilijke situatie die was ontstaan
in november, kunnen we hen nu gelukkig weer verwelkomen bij ons op school.
Na gesprekken over de veiligheid, in eerste instantie voor het gezin maar ook voor ons als school, hebben we
er vertrouwen in. Voor de kinderen en hun moeder best een spannende stap om weer te beginnen. Zij zouden
het fijn vinden om weer gewoon deel uit te mogen maken van de gemeenschap van CBS De Regenboog.
Moeder vindt het lastig om vragen te beantwoorden, maar heeft toestemming gegeven om evt. vragen die er
zijn te stellen aan Marije Heijkoop, Elly van Driel en/of Nel van den Herik.

KWINK
In deze dagen, na opnieuw een lange periode van schoolsluiting, vinden we het
belangrijk om in de groep met de kinderen te praten over wat ze allemaal
hebben meegemaakt. De school ging heel onverwacht dicht, ze kregen een
langere kerstvakantie (dat was voor hen ook wel leuk) en volgden 5 weken
thuisonderwijs. De kinderen waren lang binnen de bubbel van het gezin en een
kleine familiekring of netwerk, misten hun vriendjes en vriendinnetjes, werden
wellicht zelf ziek door corona of maakten dit mee in de naaste familie, bij de
buren of bij vrienden. Misschien is er ook iemand die ze goed kenden door
corona overleden. Er is een wirwar aan gevoelens en onzekerheid ontstaan, er
was een andere structuur van de dagen, thuiswerken bleek niet altijd makkelijk,
mede doordat de ouders hun eigen werk ook moesten doen. Bij de een is het
beter verlopen dan bij de ander, maar ruimte geven aan de emoties van de
kinderen is nu heel belangrijk. Deze emoties moeten de ruimte krijgen nu kinderen weer naar school gaan.
Een veilige groep is hiervoor de basis. Het (opnieuw) werken aan een sociaal veilige groep is daarom ook op
dit moment in het jaar een cruciale taak van de leerkrachten. Goed communiceren met kinderen is een
onderdeel van ons vak. Waarschijnlijk niet het makkelijkste onderdeel, want het vraagt om een specifieke
houding die anders is dan tijdens een instructie. We gaan dit wel met elkaar zo goed mogelijk uitvoeren.
Kwink, de methode voor sociaal-emotioneel leren, geeft ons hiervoor allerlei praktische ideeën en suggesties.
Wij gaan ermee aan de slag m.b.v. werkvormen voor alle leeftijden!

KROKUS EVENTS
Voor de voorjaarsvakantie biedt Facet Ridderkerk weer activiteiten aan voor kinderen.
Een aantal activiteiten staan "onder voorbehoud" op het programma. Deze activiteiten
gaan alleen door als de corona maatregelen worden versoepeld.
De activiteiten met een puzzelstukje worden aangeboden in een rustige omgeving, in
kleine groepjes en met minimaal twee begeleiders. Deze activiteiten zijn geschikt voor
kinderen met een autismespectrumstoornis.
Inschrijven voor de activiteiten is mogelijk via de website of per e-mail via
inschrijven@facetridderkerk.nl

NIEUWS VAN DE BSO
De scholen zijn gelukkig weer begonnen, maar de bso draait helaas alleen nog
noodopvang.
Met de kinderen die er wel zijn, zijn we het thema “Ik mag er zijn”
gestart.
Afgelopen week hebben we smiley’s gemaakt. Eerst onze favoriet.
Daarna nog smiley’s over hoe wij ons kunnen voelen. Boos, blij,
verdrietig, moe, verliefd. Hier gaan we de komende weken verder mee
aan de slag. Door gesprekken met de kinderen in groepjes, willen we
laten zien, dat je nooit alleen staat. Dat er altijd wel iemand is die je
begrijpt en je wil helpen

Groeten van de bso-juffen.

PS: We missen jullie en hopen dat we elkaar snel weer mogen
ontmoeten op de BSO

