1 APRIL 2021
GEBED VOOR PASEN
Lieve God, vandaag vieren we feest
omdat Jezus niet dood is gebleven
maar is opgestaan en leeft bij U
een nieuwe toekomst tegemoet, samen met ons.
We mogen erbij zijn bij dit nieuwe begin,
we mogen weten dat U altijd weer met ons verder gaat
nooit iets bij het oude laat
maar ons en uw schepping vernieuwt, telkens weer.
We danken U omdat we weten mogen
dat we op weg zijn naar uw stad van vrede.
Amen

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Tess start op 6 april in groep 4b. Evi,
Nika, Zoë en Jane gaan kennismaken in
diverse groepen 1/2. Hartelijk welkom
en een fijne tijd op CBS De Regenboog!

PAASVAKANTIE
Van vrijdag 2 t/m maandag 5 april is de
school gesloten i.v.m. de paasvakantie.
We wensen u goede Paasdagen!
Het LAATSTE NIEUWS over onze
school en allerlei achtergrondinformatie vindt u op onze website
www.regenboogridderkerk.nl
Heeft u het DIGITAAL PORTFOLIO in
Horeb, met de vorderingen van uw kind
recent weer ingezien?

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
INNING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Per 1-8-2021 maken we een overstap naar innen via 'Wis Collect’.
Ouders krijgen dan via Social Schools een bericht met link, waar u
de factuur kunt inzien en via IDEAL kunt betalen. Beschikken we
over uw juiste mailadres? Het betalen kan dan m.i.v. het nieuwe
schooljaar vlot verlopen. Voor nu is het belangrijk, dat alle ouders
die de ouderbijdrage van vorig jaar èn dit jaar nog niet betaald
hebben dit z.s.m. doen. We willen graag met alle kinderen deel
kunnen nemen aan de extra activiteiten die nog wèl mogelijk zijn,
zoals de koningsspelen, kleuterdag en schoolreis. Het doorgaan
van de schoolreis op 16 juni staat opnieuw ter discussie i.v.m. het
grote aantal kinderen, voor wie helaas nog niet betaald is.
De ouderbijdrage voor dit jaar is met €10,- verlaagd naar €15,(voor de ouders die vorig jaar keurig betaald hebben) i.v.m. de schoolsluiting
in maart/april 2020. Dit geldt ook voor de leerlingen die instromen
van jan. t/m april 2021; voor hen van €12,50 naar €7,50.
Graag uw medewerking, wanneer administratief medewerkster
Nicolien u met dit betalingsverzoek benadert. Bedankt!

verschijnt op 22 april 2021. De kopij
graag uiterlijk 15 april aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.

LICHTPUNTJE
Feest
van nieuw leven
kostbaar geschenk
aan ons gegeven!

AGENDA
1 april
2 april
3 april
5 april
6 april
16 april
20 april
21 april
23 april
27 april
1 t/m 16 mei
20 mei
24 en 25 mei
1 juni
7 t/m 11 juni
16 juni
28 en 29 juni
12 juli
15 juli

Paasviering in de groep
Goede Vrijdag
Verversing zand in de zandbak
Tweede Paasdag
Online Oudergesprekken gr. 1 t/m 7
Danslessen groep 1 /2
IEP Eindtoets
IEP Eindtoets
Koningsspelen met de eigen groep
Koningsdag; iedereen heeft vrij!
Meivakantie
MR vergadering
Pinkstervakantie
Schoolfotograaf
Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7, Kleuterdag
Gewone lesdagen i.p.v. adm.- en studiedag
Musical ‘Expeditie Beach Club’ door groep 8
Afscheid groep 8 in ‘Het Plein’
Laatste schooldag 2020-2021

STARTPUNT:
Week van 6 april: Marc 16:9-20 Verschijningen, Luc 24:13-35 Emmaüsgangers, Joh 21:1-14 Bij Tiberias
Week van 12 april: Marc 10:17-27 De rijke jongeman, Marc 12: 41-44 Wie gaf ‘t meest, Luc 15:8-10 De
verloren penning
Week van 19 april: Luc 10: 25-37 Barmhartige Samaritaan, Luc 15: 1-10 Verloren schaap, Luc 15: 11-32
verloren zoon

‘ACHTERSTANDEN, INHAAL PROGRAMMA’S EN REPARATIEWERK’
Door de landelijke schoolsluiting wordt er vaak gesproken over
opgelopen achterstanden. Het is goed dat we met elkaar de juiste
woorden kiezen voor de huidige stand van zaken en de voortgang van
de resultaten van onze leerlingen. Het woord achterstand is een naar
woord. Hoe meer we dat gebruiken en ventileren, hoe meer we
daarin gaan geloven. Wat vertellen we de kinderen dan?
●
●
●

Jullie zijn de kansloze generatie?
We moeten jullie repareren?
We moeten alles inhalen, want ook ten tijde van een wereldcrisis moet je door het hokje passen?

‘Dit legt bloot hoe kwetsbaar ons onderwijssysteem is: een dichtgetimmerd curriculum’, zegt pedagoog/
spreker/auteur Marcel van Herpen. ‘Denken in achterstanden creëert achterstanden.’ Natuurlijk moeten we
vragen stellen:
●
●
●

Wat is onze visie op leren?
Op welke wijze beschrijven we de opbrengsten van kinderen ten tijde van een wereldcrisis/
pandemie?
Welke woorden gebruiken we wel/niet?

●
●
●
●
●

Wat zegt deze situatie ons over het omgaan met de leerstof?
Gaan we gewoon verder zoals we altijd deden?
Wat doen we anders/wat niet?
Hoe is de balans tussen een gestandaardiseerd leerstofpakket en leerstof op maat?
Welke inzichten hebben we opgedaan?

Emeritus hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens (21-04-2020): “Achterstand ten opzichte van wie of wat? Ik
kan maar één zinnig criterium bedenken en dat is achterstand ten opzichte van wat de leerling zou kunnen.
En dat is een algemene zorg: in het gestandaardiseerde, selecterende onderwijssysteem dat wij praktiseren,
komen in beginsel alle leerlingen tekort en kan aldus met een gerust hart gesproken worden over algemeen
onderpresteren. Voor de groepen leerlingen die voor hun leraren moeilijk bereikbaar zijn (waaraan terecht
veel aandacht wordt besteed) zou in geval van het huidige afstandsonderwijs hoogstens van een versnelling
van die achterstand t.o.v. hun eigen potentie kunnen worden gesproken”.
Natuurlijk willen we graag weten hoe de leerlingen ervoor staan. Gaat het goed met onze kinderen? Qua
welbevinden? Qua vorderingen? Wat gaan we de komende periode doen?
De activiteiten in de maand maart stonden in het teken van ‘de draad weer oppakken’. We gebruikten deze
tijd om het welbevinden in kaart te brengen en om resultaten goed te analyseren. We vroegen elke
leerkracht heel goed te kijken naar de resultaten van hun groep als geheel en naar de individuele leerlingen.
In maart hebben we ook de IEP-toetsen afgenomen, die we
eigenlijk in januari gepland hadden. De toetsen Taalverzorging,
Rekenen, Technisch lezen, Lezen, Creatief vermogen, Sociaalemotionele ontwikkeling en Leeraanpak zijn afgenomen.
Hoofd, hart en handen wordt getoetst! Niet alleen de
cognitieve ontwikkeling is van belang, maar juist ook de brede
ontwikkeling van kinderen verdient aandacht. Deze uitslagen geven ons veel inzichten.
We zien ze als vertrekpunt voor de komende periode. Het kan zijn dat we flexibel om moeten gaan met
lessen. Wat zeggen de uitkomsten van de resultaten ons en wat moeten we doen of juist niet? Dit kan per
groep verschillen. Flexibiliteit is hier op z'n plek.
Mocht het zo zijn dat er hele grote achterstanden zijn ontstaan, dan zullen we dit schooljaar proberen deze in
te lopen. Een aantal kinderen krijgt les in de ‘bijklus klassen’ na schooltijd, dit wordt bekostigd vanuit de
verkregen subsidie ‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s’.
Er is ook extra materiaal aangeschaft, dat we voornamelijk inzetten om net op een andere manier bezig te
zijn met leren. Bovenschools is binnen onze Stichting PCPO een denktank geformeerd, met daarin
directeuren en IB-ers. Zij denken met elkaar verder na over de juiste aanpak.

HULP GEZOCHT VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen van de groepen 8 dat, onder
voorbehoud, op 31 mei en 1 en 2 juni plaatsvindt. Ouders, opa’s en oma’s of andere
belangstellenden kunnen zich nu al opgeven, zodat gekeken kan worden of we
genoeg vrijwilligers hebben. U wordt om 8.30 uur bij de brandweerkazerne
verwacht. Een dag duurt tot 15.00 uur. U kunt zich opgeven voor een dag of evt.
een dagdeel.
Opgeven bij Peter van Bavel: pjvb_10@hotmail.com. Wilt u bij uw aanmelding uw
telefoonnummer vermelden? Bedankt voor uw hulp.
Voor het theoretisch verkeersexamen op maandag zijn alle leerlingen van groep 8a
en 8b geslaagd! Hartelijk gefeliciteerd kanjers.

VERKEERSSITUATIE RONDOM DE SCHOOL
We merken dat de verkeerssituatie rondom onze school opnieuw aandacht nodig heeft. Tussen 8.15 en 8.35
is het erg druk met voetgangers, fietsers en automobilisten. ‘s Middags zien we dit rond de klok van 14.00
uur opnieuw. Ouders: wilt u uw kind(eren) het goede voorbeeld geven? Goed voorbeeld doet goed volgen!
● Kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
● Fiets niet op het trottoir.
● Steek over bij het zebrapad nadat u goed naar links, rechts en links heeft gekeken.
● Loop op het zebrapad, evt. met uw fiets aan de hand. Niet fietsen op het zebrapad.
Komt u toch met de auto naar school?
● In uw auto stopt u bij het zebrapad en verleent de voetgangers voorrang.
● Parkeer uw auto op een echte parkeerplek en niet midden op de weg, voor een oprit of garage.
● Laat uw kind op een veilige plek uitstappen.

……. IN 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: Kom, we gaan de tuin in!
Groep 4a: Kom, we gaan de tuin in!
Groep 4/5b: Kom, we gaan de tuin in!
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
De missie van De Regenboog is: ‘Voor een kleurrijke groei!’ Aan de hand van de methode Kwink werken we in
de groepen aan een veilig pedagogisch klimaat, dat steeds zichtbaarder wordt in de school. We willen de
kwink taal en vaardigheden ook uitstralen naar ouders en externen.
We hebben drie waarden gekozen voor de school, waardoor alle
medewerkers, leerlingen en ouders dezelfde taal spreken en voor
hetzelfde staan. Hierdoor wordt de visie, onderliggend aan de missie
van de school, beter uitgedragen en zichtbaarder voor alle
betrokkenen. De waarden sluiten ook aan bij onze visie op
ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO).
We hebben de volgende waarden gekozen:
1. Geluk
Groei vanuit jezelf:
● Emotioneel vrij zijn
● Zelfvertrouwen hebben
● Nieuwsgierig zijn

Dit is de basis om tot ontwikkeling te komen. Vanuit deze stevige basis mogen onze leerlingen hun talenten
en kwaliteiten ontwikkelen.
2. Samen
Je mag je unieke zelf zijn:
● We zorgen samen voor een fijne en veilige sfeer.
● We leren van en met elkaar, want samen komen we verder.
● We hebben respect en aandacht voor de ander.
● Leerkrachten hebben vanuit het stevig pedagogisch klimaat hoge verwachtingen van de leerling.
3. Betrokkenheid
De beste versie van jezelf zijn en worden:
● Hoge verwachtingen hebben van jezelf en de ander.
● Positief en betrokken zijn op de brede ontwikkeling van jezelf, je kind of je leerling. Met elkaar
werken we aan de executieve vaardigheden van de leerling, zodat ze ervaren en leren wat efficiënt,
sociaal en doelgericht gedrag is.
● Een respectvolle samenwerking tussen de leerling, de leerkracht en de ouders.

CORONA EN LEERKRACHTENTEKORT
De afgelopen weken hebben we helaas weer te maken gehad met leerkrachten die niet konden werken
omdat ze getest moesten worden en/of omdat ze ‘gewoon’ ziek waren. We ontkomen er niet aan dat
groepen onverwacht thuis moeten blijven omdat er geen vervanging te vinden is. Dit is ook voor u heel lastig,
maar we doen wat we kunnen. Fijn dat de laatste keer dat dit speelde, alle ouders op
tijd het bericht via Social Schools gelezen hadden. Dank voor uw alertheid!
Sinds donderdag 25 maart kunnen leerkrachten en leerlingen van de PCPO scholen
gebruik maken van sneltesten. Aanmelden kan via de website www.jarzorg.nl.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de brief van woensdag 24 maart. We hopen en
verwachten dat deze procedure goed en sneller werkt, waardoor minder leerkrachten
thuis de testuitslag moeten afwachten en er minder kinderen en/of groepen thuis moeten blijven. De eerste
reacties van kinderen en ouders zijn heel positief; kinderen konden snel terecht, het uitvoeren van de test is
minder belastend en ieder wist in korte tijd of hij of zij negatief of positief getest was. Laten we hopen dat de
pandemie gaat uitdoven; hiervoor blijft het belangrijk dat we ons aan de maatregelen houden.

Logopedie op school, het kan weer! Wat fijn om, na een lange periode van thuisonderwijs en ook online
logopedie, alle kinderen weer in het echt te kunnen zien en behandelen! Natuurlijk hebben we nog wel te
maken met de corona-regels en is nog niet alles zoals we gewend waren, maar toch zijn we hier alweer heel
blij mee. Bij de kleuters wordt er hard gebouwd met het huidige thema in de klassen en ook bij de logopedie
timmeren we hard aan de extra kennis die daarbij nodig is. Bij de kinderen uit de middenbouw komen er
allerlei planten en dieren aan bod, dus ook bij de logopedie gaan we aan de slag met al deze namen en
ontwikkelingen. Dat is het fijne van de logopedie weer live op school. De korte lijntjes, de aansluitende
thema’s en de gezelligheid van samen werken.
Voor de ouders die nieuw zijn op school volgt hier nog een kleine toelichting. Als logopedist van
logopediepraktijk Punt ben ik, Rozemarijn, 3 dagen per week aanwezig op CBS de Regenboog. Ik help
kinderen die moeite hebben met de spraak, taal, stem, ademhaling, articulatie en nog veel meer.
Door de korte lijntjes met de leerkrachten wordt er vaak snel gesignaleerd en kan de behandeling opgestart
worden. Omdat het zo geïntegreerd is op school, voelt het voor de kinderen vaak ook niet vreemd om naar
de logopedie te gaan. Als u wil weten of het ook voor uw kind nodig is, kunt u mij altijd benaderen op school
of via de mail. roos@logopediepraktijkpunt.nl

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

In de groep zijn we druk bezig met bouwen.
We hebben samen een huis gebouwd. We gingen
eerst een bouwtekening maken, daarna meten met
een rolmaat. We hebben het gezaagd, gehamerd en
geboord en dat allemaal met echt gereedschap.
Ook hebben we een afzethek gebouwd, dan kan
iedereen zien dat het verboden terrein is en dat er
hier gewerkt wordt.

NIEUWS VAN DE BSO
Na de vakantie zijn we weer begonnen met workshops.
Zo hebben we een complimenten zon gemaakt.
De zon is een tekening van een kind en op de zonnestralen kunnen
andere kinderen iets liefs over diegene schrijven.
Ook hebben we lekkere groente muffins gemaakt! Ze vielen goed in de
smaak bij de kinderen.
Vorige week hebben we een mooi
portret gemaakt van ons zelf, maar
het portret schoof elke keer een
stukje op naar een ander kind.
Zo zijn er hele leuke, maar ook zeker
grappige portretten uit gekomen.
En we hebben ook nog eens hele
mooie spiegeltjes gemaakt met mozaïek.
Lieve kinderen van de BSO: we missen jullie nog steeds en hopen jullie
snel weer te zien!

