22 APRIL 2021
KONINGSSPELEN
Morgen, vrijdag 23 april, is de dag van de Koningsspelen.
Voor elke groep hebben we
aantrekkelijke activiteiten bedacht, die
uitgevoerd kunnen worden in deze tijd
met corona beperkingen. We vinden
het fijn dat we er toch een speciale
dag van kunnen maken.
Woensdag 14 april en ook daarna nog bent u door ons
geïnformeerd over de plannen. We hopen met elkaar op een
feestelijke en zonnige dag!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Devanio en Tibbe gaan kennismaken in
diverse groepen 1/2. Hartelijk welkom
en een fijne tijd op CBS De Regenboog!

KONINGSDAG
Dinsdag 27 april is de school dicht i.v.m.
Koningsdag.

MEIVAKANTIE
AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN
Voor het nieuwe schooljaar zijn op dit moment al veel nieuwe
leerlingen aangemeld. We ontvangen graag vóór 1 mei alle
inschrijfformulieren, zodat we gericht verder kunnen met de
invulling van de formatie en de puzzel van de groepsindeling
2021-2022. Heeft u een zoon of dochter die 4 jaar wordt tussen
1 oktober 2021 en 30 september 2022? Wilt u dan z.s.m. het
inschrijfformulier op school inleveren? Bedankt!

Van 1 t/m 16 mei is de school gesloten
i.v.m. de meivakantie.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 27 mei 2021. De kopij
graag uiterlijk 20 mei aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.

LICHTPUNTJE
BIBLIOTHEEK EN BSO RUIMTE
Het aantal kindplaatsen bij de BSO groeit, net als het leerlingenaantal van onze school. Afgelopen maanden hebben we met
elkaar gezocht naar een geschikte extra ruimte voor de BSO.
Die hebben we gevonden door de bibliotheek anders in te richten.
Overdag blijft de bibliotheek de belangrijke functie behouden van
een aantrekkelijke plaats, waar leerlingen nieuwe boeken kunnen
zoeken om lekker in te lezen. Daarnaast kunnen de kinderen er
veel boeken vinden om informatie mee te verzamelen voor het
thema d.m.v. de ruime keuze in het documentatiecentrum. Vóór
en na schooltijd is en wordt de ruimte zo ingericht, dat het een
gezellige BSO ruimte is waar de kinderen kunnen relaxen, een
spelletje doen en creatief bezig zijn. De looproute zal komende
weken verder worden aangepast. We hopen op deze manier
weer een geschikte ruimte te hebben gecreëerd, waar we met
opvang en onderwijs vóór, tijdens en na schooltijd goed gebruik
van kunnen maken.

Ga maar door
je komt er wel
maak je maar geen zorgen
en lukt het vandaag niet
helemaal?
dan vast en zeker morgen

AGENDA
22 april
23 april
27 april
30 april
1 t/m 16 mei
13 mei
20 mei
21 mei
24 èn 25 mei
1 juni
4 juni
7 t/m 11 juni
16 juni
22 juni
25 juni
28 en 29 juni
9 juli
12 juli
15 juli

Groep 6 start in de schoolmoestuin
Koningsspelen met de eigen groep
Koningsdag; iedereen heeft vrij!
Danslessen groep 1/2
Meivakantie
Hemelvaartsdag
MR vergadering
Danslessen groep 1/2
Pinkstervakantie
Schoolfotograaf
Danslessen groep 1/2
Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7, Kleuterdag
MR vergadering
Danslessen groep 1/2
Gewone lesdagen i.p.v. administratie- en
studiedag
Musicalliedjes voor groep 1 /2
Feestmiddag en -avond groep 8
Musical ‘Expeditie Beach Club’ door groep 8
Afscheid groep 8 in ‘Het Plein’
Laatste schooldag 2020-2021

STARTPUNT:
Week van 25 april: Matt 13:18-23 De zaaier, Hand 1:1-11 Hemelvaart
Week van 17 mei: Hand 2:40-47 Pinksteren, Hand 2:40-47 Eerste gemeente, Hand 3:1-10 Genezing verlamde
Week van 26 april: Hand 4:1-31 Petrus en Johannes, Hand 5:17-25 Bevrijd uit de gevangenis

……. 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: Pret in een ruimteraket!
Groep 3a en 3b: Kom, we gaan de tuin in!
Groep 4a en 4b: Kom, we gaan de tuin in!
Groep 5a en 5b: It’s playtime!
Groep 6a en 6b: Laat je stem horen!
Groep 7a: Olé, Olé, we are going on holiday!
Groep 7/8b: Kaaskoppen & bitterballen
Groep 8a: Kaaskoppen & bitterballen

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. Het innen via automatische incasso komt dan te vervallen. 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 wél mogelijk zijn dit jaar, zoals de koningsspelen, de kleuterdag en de schoolreis. Nog niet alle ouders
hebben voor de schoolreis op 16 juni betaald. Geldt dit voor u? Wilt u dan z.s.m. contact opnemen met
directeur Nel van den Herik of administratief medewerker Nicolien Zom? De kosten voor de bus en het park
moeten wel door ons betaald kunnen worden. Voor volgend schooljaar staat het doorgaan van de schoolreis
opnieuw op de agenda van het team, de Ouderraad en de MR. Op 1 mei vindt de 2e incassoronde plaats
voor de kinderen die vanaf januari op school gekomen zijn en voor de kinderen, voor wie nog niet betaald is.
Helpt u ons mee alles sluitend te krijgen?
Vanaf 2021-2022 zijn scholen verplicht om alle kinderen mee te laten doen aan de activiteiten, die via de
vrijwillige ouderbijdrage betaald worden, óók als er door de ouders niet betaald is. Dit gunnen we ieder
kind, maar het wordt heel spannend, want óók allerlei extra activiteiten die het OGO onderwijs
ondersteunen en aantrekkelijk maken en bekostigd worden vanuit de vrijwillige ouderbijdrage, willen we
heel graag doorgang laten vinden. Denkt u aan de educatieve excursies, de kookworkshops, de schoolmoestuin, maar ook aan 5 december, kerstviering, paaslunch, deelname sporttoernooien, kleuterdag en afscheid
groep 8. Voor alle genoemde activiteiten ontvangen we van de overheid geen vergoeding.

KWINK IN GROEP 8A!
In de afgelopen weken hebben we weer veel Kwink-lessen gevolgd. Een onderwerp wat centraal stond was
‘GROEIEN!’ We moeten niet vergeten om ook aan onszelf te werken. We zijn nu halverwege het schooljaar
en we zijn op sociaal-emotioneel gebied al flink gegroeid.
In deze lessen hebben we gekeken welke vaardigheden we
nog willen ontwikkelen. In gesprek met elkaar kwamen we
erachter dat het belangrijk is om te begrijpen dat we allemaal
verschillend zijn. Dat is vanzelfsprekend om te zeggen, maar
wat betekent dat nou echt in de praktijk?

En hoe kun je de
ander beter
begrijpen en
respecteren?
Bijvoorbeeld tijdens het samenwerken, buitenspelen of tijdens
een ruzie. We vinden het soms nog best lastig om de ander echt
te begrijpen. Om deze reden hebben we gekeken naar de dieren
van de Roos van Leary.
Dieren bezitten bepaalde eigenschappen die we als mens
herkennen. Eerst hebben we de dieren bekeken en zelf gezocht
naar de eigenschappen. Daarna zijn we met elkaar in gesprek
gegaan of we onszelf in een dier herkennen.

We kwamen erachter dat je meerdere dieren kan zijn, want het is afhankelijk van de situatie.
Evalin en Isis: ‘Een steenbok komt voor
zichzelf op, maar kan ook een beetje koppig
zijn. Een pauw is trots op zichzelf en wil dit
graag vertellen aan anderen. Een schildpad
is een beetje verlegen en trekt zich terug
als het lastig wordt. Een bever is zorgzaam
en wil graag samenwerken met anderen.
Zo heb je nog veel meer dieren.
In de klas spelen we nu situaties uit om te
ervaren hoe het is om een bepaald dier te
zijn. We moesten nadenken over hoe een
uil, een steenbok, een schildpad, een bever
en een pauw met elkaar zouden
samenwerken.
Soms herken je jezelf in een bepaald dier en
dat is leuk en handig om te weten. Je snapt
jezelf dan beter, maar je begrijpt de ander
ook beter.
Tijdens het uitspelen van de situaties ervaren de kinderen hoe de verschillende dieren, eigenlijk mensen,
zich gedragen. Hierin zien ze een stukje herkenning van zichzelf, maar ook van de ander. Een volgende stap is
om te leren hoe je het beste met de ander om kunt gaan.

AFWEZIGE TEAMLEDEN
Juf Sharon wordt vandaag geopereerd en zal tot de meivakantie vervangen worden door juf Kayleigh.
Juf Elly wordt maandag 26 april geopereerd en zal langere tijd afwezig zijn om te herstellen. Haar taken
zullen waar mogelijk worden opgepakt door de leerkrachten, en indien nodig worden overgenomen door
intern begeleiders juf Corrie en juf Marije. Juf Carla kampt nog steeds met de gevolgen van corona en hoopt
na de meivakantie weer af en toe op school te zijn.

CORONA EN LEERKRACHTENTEKORT
De afgelopen weken moesten er weer diverse leerlingen, gezinnen èn een
groep in quarantaine. Daarnaast waren er leerkrachten ziek door
bijvoorbeeld een ‘gewone’ griep. Zoals u weet, proberen we telkens
vervanging te vinden waar dit mogelijk is. Helaas wordt dit steeds lastiger,
omdat alle teamleden al volledig zijn en worden ingezet. De PCPO invalpool
is leeg. We hopen dat de situatie de komende weken gaat verbeteren en
het aantal besmettingen terugloopt.
De PCPO snelteststraat werkt voor de leerkrachten heel prettig en
inderdaad snel. Hierdoor voorkomen we dat we medewerkers 2 dagen
kwijt zijn door de wachttijd bij het maken van een afspraak bij de GGD en
vervolgens het wachten op de testuitslag.
Zodra de zelftesten gearriveerd zijn, kunnen medewerkers preventief checken of ze corona onder de leden
hebben. We begrijpen dat het voor u niet prettig is, wanneer uw kind om deze redenen onverwacht thuis
moet blijven òf thuisonderwijs krijgt. Weet, dat we alles doen binnen onze mogelijkheden, meer kunnen we
niet. Dank voor het door u getoonde begrip in de afgelopen weken. Fijn, dat u de berichten via Social
Schools goed bijhoudt. Van harte beterschap voor alle kinderen en ouders die nu ziek zijn door corona!

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.

DANSLESSEN KLEUTERS
Vanaf begin van dit schooljaar geeft Josephine van Upstairs Dance & Fit danslessen aan
alle kleuterklassen van de Regenboog. Heeft u de foto’s al gezien?
Dansen is goed voor de algehele ontwikkeling en daarom is Josephine trots dat ze deze
lessen aan mag bieden op de Regenboog. Tijdens de lessen wordt ingespeeld op de
belevingswereld van de kinderen en de thema’s van school. Zo hebben de kleuters de afgelopen
periode gedanst op ‘En toen’, ‘Piraten van nu’, Sinterklaas dansjes en onlangs ‘Lentekriebels’.
Alle kinderen doen super goed mee en je ziet dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen.
Ze onthouden de dansjes, weten waar ze moeten staan en kunnen echt al op de maat tellen.
Bewegen op muziek is voor de kinderen (en ook voor Josephine) een actief en gezellig moment om te
delen met elkaar en daarom ook een goede uitlaatklep. Josephine kijkt iedere keer weer uit naar de
lessen op de Regenboog en hoopt dat de kinderen dat ook doen.
Volgend schooljaar hopen we de danslessen te continueren en ook de lessen ‘in te halen’ die i.v.m.
corona zijn komen te vervallen.

NIEUWS VAN DE BSO

Yeah, het is feest!
Het is feest omdat de BSO weer open is gegaan. Samen met de kinderen van de noodopvang hebben we
slingers gemaakt om iedereen te verwelkomen!

