11 MAART 2021

AANMELDING LEERLINGEN

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

Woensdag 31 maart organiseren we een
online Open Dag. We bieden ouders van
nieuwe leerlingen op deze toegankelijke
manier de kans om zich kort en krachtig
te informeren over onze school.
Daarnaast kunnen ouders die interesse
hebben voor onze school, altijd contact
opnemen om een afspraak te maken voor een live kennismaking
en rondleiding met directeur Nel van den Herik, via 0180-486111.
Ouders met interesse voor Kinderopvang SKR kunnen contact
opnemen met de klantenservice via 0180-499322 of via:
www.s-k-r.nl
Uiterlijk 1 mei 2021 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te
hebben ontvangen voor het schooljaar 2021-2022. We zijn gestart
met de plannen voor de formatie en groepsindeling. Als we op tijd
weten hoeveel leerlingen er instromen, kunnen we betere keuzes
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!

Nehir en Eren zijn gestart in groep 4b
en 1/2c. Noah, Eloi, Luc en Mick gaan
kennismaken in diverse groepen 1 /2.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

WELKOM NIEUW TEAMLID
Kayleigh Kleijn is per 1 maart gestart als
onderwijsassistente op onze school.
Vanuit diverse subsidies kan haar
benoeming bekostigd worden.
We zijn heel blij met haar komst!

AFSCHEID LEERLINGEN
Alessio nam afscheid i.v.m. het vertrek
naar een andere school. We wensen je
alle goeds!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 1 april 2021. De kopij
graag uiterlijk 25 maart aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.

LICHTPUNTJE
INNING OUDERBIJDRAGE
Het innen van de ouderbijdrage via de machtiging en incasso
verloopt sinds vorig schooljaar moeizaam en dit veroorzaakt veel
extra werk. Om deze reden maken we per 1-8-2021 een overstap
naar innen via 'Wis Collect’. Ouders krijgen dan via Social Schools
een bericht met link, waar ze op kunnen klikken en direct betalen.
Administratief medewerker Nicolien is volop bezig met de
voorbereidingen, ze werkt hier op enkele andere PCPO scholen al
tot volle tevredenheid mee. Om deze overstap te doen slagen, is
het belangrijk dat alle mailadressen goed in de systemen staan.
Het betalen kan dan heel vlot verlopen. Het blijft zo, dat wanneer
ouders onvoldoende saldo op hun rekening hebben, of weigeren
van de link gebruik te maken, er alsnog kinderen zijn voor wie niet
betaald wordt. Het systeem verstuurt zelf herinneringen; we
hopen dat het voor u en ons een grote vooruitgang zal zijn.

Zoals een verzegeld poststuk
altijd aankomt en niet zoek raakt,
zo zal jouw leven
‘in Christus’
op de plaats van
bestemming aankomen.

AGENDA
18 maart
22 maart
24 maart
26 maart
29 maart
1 april
2 t/m 5 april
6 april
16 april
20 april
21 april
23 april
27 april
1 t/m 16 mei
28 en 29 juni
15 juli

Online Informatieavond groep 8
MR vergadering
GMR, Ouderraad
Danslessen groep 1 /2 (?)
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Online Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Paasviering in de groepen
Paasvakantie
Online Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Danslessen groep 1 /2
IEP Eindtoets
IEP Eindtoets
Koningsspelen (?)
Koningsdag; iedereen heeft vrij
Meivakantie
Gewone lesdagen i.p.v. administratie- en
studiedag
De calamiteitendag wordt géén vrije dag i.v.m. 8
februari; dit wordt nu de laatste schooldag van
2020-2021

STARTPUNT:
Week van 15 maart: Marc 14:12-26, Een vreemde opdracht, Marc 14:27-42 In de hof van Getsemane,
Marc 14:43-52 Judas verraadt Jezus
Week van 22 maart: Marc 14:53-65 Jezus bij de hogepriester, Marc 14:66-72 Petrus kent maar ontkent,
Marc 15:1-15 Weg met Hem!
Week van 29 maart: Marc 15: 16-32 Jezus doet wat in Gods plan past, Marc 15: 33-47 De donkere dag,
Matt 28:1-15 Groot nieuws!

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 zijn deze week begonnen o.l.v. juf Christa en juf Naomi.
De organisatie is aangepast conform de huidige strenge regelgeving en de leerlingen zijn zo ingedeeld over
de ruimtes, dat ze alleen direct contact hebben met kinderen uit hun eigen groep.

INTRODUCTIE NIEUWE MEDEWERKER
Maandag 1 maart ben ik begonnen als onderwijsassistente bij jullie op school, tijd om me even voor te
stellen.... Ik ben Kayleigh Kleijn, 26 jaar en woon in Spijkenisse. In mijn vrije tijd doe ik het liefst leuke dingen
met mijn vriend en vriendinnen, daarnaast sport ik erg veel! Na het behalen van mijn diploma onderwijsassistent ben ik 3 jaar aan de slag gegaan als pedagogisch medewerkster in Barendrecht. Nu heb ik een
nieuwe uitdaging gevonden binnen CBS de Regenboog, waar ik heel veel zin in heb. Ik werk hier van
maandag tot en met vrijdag, vooral bij de onder- en middenbouw, maar jullie kunnen mij overal voorbij zien
komen!

……. 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: Kunnen wij het maken?!
Groep 3a en 3b: Waar gaan we naar toe, naar de zoo!
Groep 4a: Red de dieren
Groep 4/5b: Red de dieren
Groep 5a: It’s playtime
Groep 6a: Laat je stem horen!
Groep 6b: Laat je stem horen!
Groep 7a: Olé, olé we are going on holiday (maar wel in
eigen land)
Groep 7/8b: Kaaskoppen en bitterballen!
Groep 8a: Kaaskoppen en bitterballen!

KWINK
Nu we weer gestart zijn na de lockdown zijn we weer volop in het schoolwerk gedoken.
Instructies, extra lessen en toetsen zijn aan de orde van de dag. We zijn de sociaalemotionele ontwikkeling echter niet vergeten. De lockdown heeft bij iedere leerling
zijn sporen achtergelaten, ook al laten ze dat niet altijd merken. We besteden daarom
in deze periode extra veel tijd aan de Kwink-lessen en laten dat doorwerken tijdens de
andere lessen.
Zo hebben we in groep 6b laatst geleerd ‘de zelfontspanner’ toe te passen. Ons hoofd
kan soms zo vol zitten met gevoelens en gedachten, dat we er lichamelijke klachten
van kunnen krijgen. Het is goed voor ons hoofd en lichaam als we ook kunnen
ontspannen.
De zelfontspanner' leren we als volgt; we ademen diep in, ademen rustig uit en laten
alle negatieve gedachten gaan. Dat hebben we tijdens een les ook geïllustreerd met een ballon. Die bliezen
we op met alle negatieve gedachten die in ons hoofd zaten door de lockdown.
De ballon werd zo
groot als ons hoofd. Vervolgens hebben we telkens met goed uitademen een stukje negativiteit laten gaan.
Net zolang tot de ballon én ons hoofd leeg was. We werden er heel blij van om dat achter ons te laten!
Tijdens de laatste oefening met de ballon hebben we alle negatieve gedachten in één keer vanaf een hoogte
weg laten vliegen. We hebben negatieve, niet-helpende gedachten omgezet in positieve, helpende
gedachten. Daar gaan we deze week ook weer mee verder!

WELKOM STAGIAIRE
Mai Tam volgt vanaf september 2020 de opleiding Toegepaste Psychologie bij HBO Drechtsteden. Op dit
moment is ze wekelijks in groep 5a om ervaring in de praktijk van een basisschool op te doen. Welkom!

GEVONDEN VOORWERPEN
Juf Corrie heeft afgelopen maandag meerdere foto’s van een aantal gevonden voorwerpen verspreid via
Social Schools. Wilt u naar haar of de leerkracht reageren, wanneer er een kledingstuk of gebruiksvoorwerp
van uw zoon of dochter tussen ligt? Wilt u uw kind ook stimuleren om zelf e.e.a. zorgvuldig te bekijken? Alle
niet opgehaalde voorwerpen, zullen we 19 maart weggooien.

CORONA EN LEERKRACHTENTEKORT
De afgelopen weken hebben er al diverse groepen onderwijs op afstand gekregen, omdat de leerkracht of
een klasgenoot een positieve corona test had. Heel vervelend voor hen, maar ook voor de anderen heel
ingrijpend.
●
●
●
●
●

Onverwacht thuis moeten blijven, terwijl je juist zo graag weer ‘gewoon’ op school les zou
ontvangen.
Een test moeten ondergaan, terwijl dat niet echt fijn is.
Veel geregel en gedoe voor de ouders, want wie blijft er bij de kinderen?
Een intensieve klus voor de leerkracht, die ineens alle lessen weer thuis vandaan moet geven.
Een flinke organisatorische en administratieve klus voor de school.

En daarnaast speelt dan ook nog dat er soms leerkrachten ‘gewoon‘ ziek zijn, terwijl er geen vervangers
meer te vinden zijn. Soms hebben we geluk en kan een teamlid een dag of 2 dagen extra werken, waar we
heel blij mee zijn, maar dat lukt lang niet altijd. Die groep moet dan ook thuis blijven. Maandag 8 maart
waren er door beide oorzaken 4 groepen thuis. Dit vinden we heel naar, maar we staan met onze rug tegen
de muur. We moeten ons houden aan de GGD richtlijnen bij besmettingen en aan de strenge voorschriften
van het RIVM. We mogen op dit moment geen groepen samenvoegen en onder schooltijd is er geen
noodopvang beschikbaar. De schrijnende gevolgen van het leerkrachtentekort zijn in deze weken helaas
zichtbaarder dan ooit… We doen ons uiterste best om alles zo goed mogelijk voor onze leerlingen, ouders
en medewerkers te regelen, maar moeten roeien met de riemen die we hebben.
Van diverse ouders hoorden we deze week, dat de GGD niet altijd schriftelijke informatie verstrekt over
negatieve testuitslagen bij kinderen. In dit geval kunt u volstaan met een bericht of mail naar de leerkracht
en/of directeur dat uw zoon of dochter de test heeft ondergaan en geen corona
heeft. Wanneer u vragen heeft over een bepaalde beslissing, kunt u altijd
contact met de school opnemen, zodat we naar u kunnen luisteren en het
kunnen toelichten. Dit is beter dan ermee blijven rondlopen of het bespreken
met anderen, die misschien ook niet weten hoe het precies zit.
Dank voor uw medewerking en begrip!

MR
Dinsdag 16 februari hebben we weer een MR vergadering gehad, dit keer deden we dat
online. We hebben de periode van thuisonderwijs met elkaar geëvalueerd. Deze periode
was er veel (meer) contact met de eigen leerkracht vergeleken met de eerste periode
van schoolsluiting. Ook de filmpjes voor de kinderen met uitleg werden als heel positief
ervaren. Er zijn ook aandachtspunten genoemd, bijvoorbeeld wat eerder het
lesmateriaal erop zetten, zodat we school beter kunnen inpassen in onze persoonlijke
werk agenda's. Want alles tegelijk doen was niet altijd makkelijk! Toch hebben we dat goed gedaan met
elkaar. We zijn blij dat de lessen weer op school gevolgd kunnen worden, ondanks de strenge maatregelen
die er zijn.
Ook is er uitgebreid gesproken over de schoolsluiting van maandag 15 februari i.v.m. code rood. We hebben,
net als de directeur, reacties gekregen van ouders die hun ongenoegen uitten. Dank daarvoor.
We hebben dat meegenomen in de vergadering en nemen de punten zeker serieus. Er wordt op PCPO
niveau een protocol gemaakt, hoe (de volgende) keer te handelen bij code rood/oranje/geel. Het MT heeft
het besluit genomen en al met het team gecommuniceerd om de administratie- en studiedag van 28 en 29
juni in te wisselen voor lesdagen. Dit is meegedeeld en de MR kan zich hierin vinden.
We zijn blij met het bericht dat twee vrije dagen van de leerlingen worden ingewisseld voor lesdagen, om de
continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen.
Daarnaast ging het over subsidieaanvragen die de afgelopen weken zijn ingediend. Hier moeten eerst heel
goed onderbouwde plannen voor worden opgesteld en daarna is het afwachten of het geld wordt toegekend
en de plannen kunnen worden uitgevoerd. Dat vraagt ook altijd veel tijd en geduld.
De volgende vergadering is op 22 maart 2021.
Vriendelijke groet van de oudergeleding van de MR, Maartje Verbree, Rozemarijn Moonen, Hilda Zomerhuis.
Aanvulling directie: We ontvingen helaas het bericht dat we uitgeloot zijn voor deelname aan de subsidie
‘Schoolkracht’. We hadden begin januari €30.000 aangevraagd voor onze schoolontwikkeling; een prachtig
en praktisch plan gericht op verbetering van de onderwijskwaliteit en de aanpak van de kansenongelijkheid.
We hadden ingezet op extra nascholing en het nog beter benutten van het digitaal portfolio, waarin we de
ontwikkeling van de leerlingen volgen en beschrijven. Daarnaast wilden we de kennis en vaardigheden van
het team op het gebied van de talentontwikkeling vergroten en uitbreiden.
Van de 4700 ingediende aanvragen hebben maar 170 - 190 scholen het bedrag toegekend gekregen. Heel
teleurstellend voor ons, het plan paste naadloos bij onze wensen en ambities. We wilden hier graag mee aan
de slag. Zonder extra gelden en menskracht is dit bijna niet te realiseren. We hopen op een nieuwe ronde!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Wat fijn dat we weer van start zijn bij de
Stampertjes.
We zijn ook begonnen met een nieuwe thema. 'Kunnen wij het
maken'.
Op de groep hebben we ook onze eigen bouwplaats.
Er worden al hele mooie huizen gebouwd. En er wordt zeker ook
hard gewerkt!

NIEUWS VAN DE BSO

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven zijn we
met het thema “ik mag er zijn” bezig. Voor de vakantie hebben we een
complimenten muur gemaakt.
De kinderen kunnen daarop briefjes achterlaten met lieve en leuke
berichten voor andere kinderen.
In de vakantie hebben we sleutelhangers gemaakt waar ieder kind een
stukje aan mee heeft
gewerkt. Zo hebben we allemaal een sleutelhanger die gemaakt is door
meerdere kinderen.
Er is ook lekker gegeten in de vakantie.
En dat hebben we helemaal zelf klaargemaakt. We hebben
bijvoorbeeld zelf pannenkoeken gebakken. En zelf alles gesneden om
lekkere wraps te maken.
Lieve bso kinderen, wij hopen jullie allemaal heel snel weer op de bso
te ontmoeten.

