27 MEI 2021
PINKSTEREN
De wind,
het vuur,
Gods Geest
zet mensen in beweging,
zoals de wind
een ballon!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Vicky, Bibi, Owen en Ayden gaan
kennismaken in diverse groepen 1/2.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

VERTREK LEERLINGEN
Rojenna en Rovano zijn verhuisd en op
17 mei op hun nieuwe school gestart;
alle goeds gewenst!

SCHOOLFOTOGRAAF
SCHOOLKAMP GROEP 8
Van 7 t/m 11 juni hoopt groep 8 op schoolkamp te gaan.
We rekenen erop dat alle deelnemers zich van tevoren goed aan
de corona voorschriften houden, zodat we maandagmorgen 7 juni
met allemaal gezonde kinderen en leerkrachten kunnen
vertrekken naar ‘t Kraanven in Loon op Zand. Op deze locatie is
alleen onze groep 8 aanwezig en is meer dan voldoende binnenen buitenruimte om de geplande activiteiten te organiseren.
We kijken uit naar deze super leuke week voor de leerlingen en 4
teamleden! In groep 7a zullen juf Naomi en juf Esther meester
Wiebe vervangen en in groep 7b zullen juf Robbin en juf Naomi (1
dag) juf Jacqueline vervangen.

SCHOOLREISJE + KLEUTERDAG 16 JUNI ⇒ 15 SEPTEMBER!
De strenge corona maatregelen, die in het basisonderwijs gelden
en opgenomen zijn in het protocol van de overheid en de richtlijnen van het RIVM, zorgen ervoor dat we woensdag 16 juni niet
op schoolreis kunnen. We mogen namelijk op dit moment nog
steeds niet verschillende groepen samenvoegen, om zo de kans
op besmettingen te minimaliseren. En dat samenvoegen is wèl
nodig, wanneer je met zo min mogelijk bussen (om het betaalbaar
te houden) naar de schoolreisbestemming ‘Duinrell’ wil afreizen.
In goed overleg met Verschoor Reizen is afgesproken de schoolreis
te verschuiven naar woensdag 15 september 2021. We gaan dan
met de kinderen van de toekomstige groep 4 t/m 8. De kleuterdag
verplaatsen we ook naar 15 september en hieraan mag groep 3
van komend schooljaar ook meedoen. Eigenlijk precies dezelfde
situatie als vorig schooljaar en dat is helemaal goed gekomen!

Dinsdag 1 juni komt de schoolfotograaf
op school met inachtneming van alle
corona voorschriften. Voor meer
informatie verwijzen we u naar het
bericht, dat we 21 mei via Social
Schools aan u hebben gestuurd.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 17 juni 2021. De kopij
graag uiterlijk 10 juni aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.

LICHTPUNTJE
Geniet
van elke nieuwe dag
van grote en van kleine dingen
en al schijnt de zon wat minder
tel dan ook je zegeningen.

AGENDA
31 mei
1 juni
2 juni
4 juni

7 t/m 11 juni
16 juni
22 juni
25 juni
28 en 29 juni
9 juli
12 juli

Praktisch verkeersexamen groep 8
Sponsorloop voor Bolivia groep 1/2
Schoolfotograaf
Sponsorloop voor Bolivia groep 3 t/m 8 tijdens
gymtijd
Danslessen groep 1 /2
Sponsorloop voor Bolivia groep 3 t/m 8 tijdens
gymtijd
Schoolkamp groep 8
Schoolreis groep 3 t/m 7 en Kleuterdag
⇒ naar 15 september verplaatst!
MR vergadering
Danslessen groep 1/2
Gewone lesdagen i.p.v. administratie- en
studiedag
Musicalliedjes voor groep 1 /2
Musical ‘Expeditie Beach Club’ door groep 8
Afscheid groep 8 in ‘Het Plein’
Feestmiddag en -avond groep 8
Afscheid juf Corrie i.v.m. pensionering
Laatste schooldag 2020-2021
Zomervakantie 2021

13 juli
14 juli
15 juli
16 juli t/m
29 aug.
30 augustus
Eerste schooldag 2021-2022

STARTPUNT:
Week van 31 mei: Hand 5:1-11 Ananias en Saffira, Hand 5:12-42 Tekenen en wonderen, Hand 6: 1-15
Stefanus
Week van 7 juni: Hand 9:32-43 Dorkas, Hand 10:1-48 Cornelius, Hand 12:1-19 Petrus bevrijd
Week van 14 juni: Daniël 1:1-21 Daniël aan het hof, Daniël 2:1-49 Droom Nebukadnessar, Daniël 3:
De mannen in de oven

……. IN ALLE GROEPEN
In alle groepen wordt, geïnspireerd door het thema, onderzoekend en
ontdekkend gespeeld, gewerkt en geleerd over de onderstaande thema’s:
Peuters, groep 1/ 2: Ik ga op vakantie en neem mee
Groep 3a en 3b: Show your talent!
Groep 4a en 4b: Show your talent!
Groep 5a en 5b: Planet Zoo
Groep 6a: Show your talent!
Groep 6b: Dat feest gaat mooi wel/niet door!
Groep 7a: Dat feest gaat mooi wel/niet door!
Groep 7b: Partypoopers
Groep 8a en 8b: Theaterproductie Expeditie Beachclub

SPONSORLOOP VOOR BOLIVIA
In de week van maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni gaan alle groepen van de Regenboog zich
inzetten voor Bolivia. Dorien Prins gaat in de zomer van 2022, samen met World Servants,
naar Bolivia om daar een schoolgebouw te bouwen. Dit zou ze eigenlijk komende zomer
doen, maar vanwege corona is dit project verschoven. Om geld op te halen voor dit prachtige
project hebben we gekozen voor een sportieve activiteit, een sponsorloop.
De kleuters zullen op maandag 31 mei hun sponsorloop houden en de groepen 3 t/m 8 zullen dit in dezelfde
week onder hun eigen gymtijd doen. We hopen dat de maatregelen toestaan dat u op afstand de kinderen
kunt aanmoedigen op het Cruyff Court.
Woensdag 26 mei hebben de kinderen de flyers meegekregen met de QR code waarop meer informatie te
vinden is. Aan de kinderen de opdracht om zoveel mogelijk sponsoren te vinden! U kunt, via de QR code,
digitaal uw bijdrage overmaken. We zien uit naar deze gezamenlijke sportieve activiteit met een mooi
eindresultaat!

ONTWIKKELINGEN EN VISIE KINDCENTRUM
Afgelopen maanden is er een plan van aanpak opgesteld om het Christelijk Kindcentrum De Regenboog (in
wording) verder in de steigers te zetten. De in 2017 door de medewerkers van de kinderopvang en school
opgestelde visie is opnieuw bekeken en iets verfijnd. We hebben plannen gemaakt om de samenwerking
tussen de medewerkers van Kinderopvang SKR en de school op de verschillende lagen verder uit te bouwen
en te versterken. We hebben bijvoorbeeld een start gemaakt met gezamenlijke online werkoverleggen
onderbouw/bovenbouw èn pedagogisch medewerkers. De komende tijd gaan we hiermee verder op weg
naar het Kindcentrum, waaraan overigens nog meer onmisbare partners hun bijdrage leveren.

Onze visie op kinderopvang en onderwijs
We zijn een Christelijk Integraal Kind centrum (IKC) voor OntwikkelingsGericht Onderwijs (OGO), waar we vanuit onze
christelijke identiteit streven naar een kleurrijke groei voor alle kinderen, die dagelijks aan onze zorgen zijn
toevertrouwd. Door het bieden van een duidelijk pedagogisch klimaat en goede samenwerking kunnen kinderen zich
continu ontwikkelen. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen en stimuleren hen in de zone van de naaste
ontwikkeling.
In die ontwikkeling zijn grote verschillen qua niveau en tempo en daarom werken wij zoveel mogelijk met open
leerdoelen, waaraan ieder kind zich kan ontwikkelen. We weten namelijk dat je het beste leert als je jezelf competent
voelt (voelt dat je het kunt), dat je je veilig voelt en wát je doet zinvol en betekenisvol is. Wij scheppen daarom een
veilige omgeving waarin het welbevinden van kinderen centraal staat. Ze worden uitgedaagd en ondersteund zodat
ze hun talenten kunnen ontwikkelen, zich betrokken gaan voelen en gaan leren.
Samenwerken en van elkaar leren is ook een belangrijk onderdeel om het beste uit het kind te halen. Mede hierdoor
leert een kind respect te hebben voor anderen en elkaars eigendommen. Het presenteren aan elkaar staat bij ons
hoog in het vaandel, ongeacht leeftijd of ontwikkelingsgebied.
Er is een goede doorgaande leerlijn. Wij hanteren duidelijke regels en afspraken. Er is een open communicatie tussen
ouders, kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten waardoor wederzijdse betrokkenheid aanwezig is.
Ons IKC is een fijne plek voor ontwikkeling, opvoeding, onderwijs, ontmoeting en ontspanning, Door vaste
pedagogisch medewerkers en vaste leerkrachten vormen wij één team waardoor uw kind zich in een stabiele,
vertrouwde omgeving ontwikkelt tot een mooi mens.

AFSCHEID JUF CORRIE
Op woensdag 14 juli nemen we afscheid van juf Corrie. Ze heeft 28 jaar met veel plezier bij ons op de
Regenboog gewerkt en gaat nu met pensioen. Dit willen we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan!
Daarom organiseren wij een feest voor haar. Via andere kanalen wordt u hierover binnenkort verder
geïnformeerd.

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. 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 een sprankelend afscheid voor groep 8.
Daarnaast willen we heel graag op schoolreis blijven gaan. Voor alle genoemde activiteiten ontvangen we
van de overheid geen vergoeding.

KWINK
In de klas zijn we na de meivakantie weer gestart met de kwink lessen! We hadden
onder andere al geoefend met keuzes maken, hulp zoeken en hulp vragen. Na de
vakantie zijn we aan de slag gegaan in de onderbouw met het onderwerp ´Smaken
verschillen!´ en in de midden- en bovenbouw met het onderwerp ´Verschillen in
opvattingen verkennen´.
Jonge kinderen zijn vaak meer bezig met het zoeken van overeenkomsten dan het zien
van de onderlinge verschillen. Het voelt veilig en vertrouwd om samen te spelen met
iemand die dezelfde voorkeuren heeft. Tegelijkertijd zijn jonge kinderen van nature
nieuwsgierig. Het is goed om die nieuwsgierigheid te benutten en zo kinderen te laten ervaren hoe fijn het is
dat er ook verschillen zijn. Kinderen die de onderlinge verschillen waarderen, zullen bijdragen aan een
positieve groepssfeer!
Kinderen in de bovenbouw worden zich er steeds meer van bewust dat de mening van een ander niet
dezelfde hoeft te zijn als de eigen mening. Dat meningen en opvattingen kunnen verschillen, kan tot
wrijvingen en onbegrip leiden. Daarom is het belangrijk om hier op een goede manier mee te leren omgaan.
Kinderen die zich kunnen verplaatsen in de ander zijn beter in staat dóór te vragen naar de motieven achter
de opvattingen van een ander. Daarmee dragen ze bij aan meer begrip voor verschillen in
opvattingen, aan een open houding en prettige sfeer in de groep en aan het voorkomen
van vooroordelen.
Op deze manier zijn we in de klas bezig met sociaal - emotioneel leren. We gaan aan de
slag met nieuwe thema´s, maar ook worden vorige onderwerpen steeds weer herhaald.
Het is fijn als u ook thuis met uw kind praat over deze onderwerpen! Daarom hebben alle
kinderen de vierde kwink koelkast poster mee naar huis gekregen, met allerlei leerzame
onderwerpen waarmee we in de praktijk hebben geoefend!

CORONA EN LEERKRACHTENTEKORT
De afgelopen week moesten er toch weer enkele leerlingen en gezinnen in
quarantaine. Daarnaast waren er leerkrachten ziek door bijvoorbeeld een ‘gewone’
griep, door een herstelperiode na corona of een operatie. Een enkele groep had
hierdoor een dag vrij. Zoals u weet, doen we ons uiterste best vervanging te vinden
waar dit mogelijk is en springen diverse teamleden bij door extra te werken of taken te
wisselen. Het is en blijft een flinke klus om dagelijks alle groepen te bemensen.
De PCPO invalpool is leeg. We hopen dat de situatie de komende weken verbetert en
het aantal corona besmettingen verder terugloopt.
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 tijd. Wilt u zich ook nu nog aan de corona
maatregelen houden? Fijn, dat u uw kind ‘s morgens bij het hek zelfstandig het plein op laat lopen. Graag uw
mondkapje op, wanneer u bij het hek van de school staat en wanneer u ‘s middags op het plein uw kleuter
opwacht. Wilt u ook afstand blijven houden? En leest u de berichten via Social Schools goed, zodat uw zoon
of dochter niet naar school komt, terwijl er onverwacht géén leerkracht is? Alleen samen….. !
Van harte beterschap voor alle kinderen en ouders die nu ziek zijn door corona!

MR
Donderdagavond 20 mei was er weer een online MR vergadering. We bespraken hier de
stand van zaken van de formatie voor het komende schooljaar. Dit is elk jaar weer een heel
gepuzzel, en de laatste puzzelstukjes moeten nog in elkaar gezet worden. Zodra dit
helemaal rond is, zal de formatie en groepsindeling bekend gemaakt worden.
Horeb/digitaal portfolio stond op de agenda. We hebben gemerkt dat hier per leerkracht best wel wat
verschil in zit. Het streven is om dit zo eenduidig mogelijk te doen en om een helder beeld te geven van de
ontwikkeling van de kinderen. De leerkrachten worden hierbij geschoold en gecoacht om dit goed uit te
voeren. En het is leuk en goed om als ouder regelmatig met de kinderen het digitale portfolio in Horeb door
te lezen, de foto's te bekijken en een reactie achter te laten.
Ook bespraken we de corona maatregelen. Helaas hebben we hier allemaal nog steeds mee te maken. De
zelftesten zijn binnen voor de leerkrachten en zij kunnen dit 2 keer per week uitvoeren. Daarnaast zijn we
blij dat er gebruik gemaakt kan worden van de sneltest straat in Barendrecht. Dit voorkomt dat leraren een
paar dagen afwezig zijn omdat ze getest moeten worden en vervolgens thuis in afwachting zijn van de
uitslag. Het is fijn als er zo min mogelijk uitval is en dat er op deze manier meer continuïteit is qua onderwijs.
Tevens kwam de voor 16 juni geplande schoolreis aan de orde. Gezien de strenge richtlijnen van het RIVM,
het nog steeds geldende protocol vanuit de overheid en de onduidelijkheid of er op korte termijn
versoepelingen voor het basisonderwijs te verwachten zijn, wordt er op 26 mei waarschijnlijk besloten dat
het schoolreisje en de kleuterdag verplaatst worden naar 15 september.
*Aanvulling directie: De schoolreis en kleuterdag worden inderdaad verplaatst naar 15 september.
De iets herziene ''Visie op kinderopvang en onderwijs'' stond geagendeerd. De school en Kinderopvang SKR
willen op een constructieve manier met elkaar samenwerken. Er is een concept plan van aanpak gemaakt
om de samenwerking verder uit te bouwen.
Daarnaast stond het puntje financiën op de agenda. Er zijn de afgelopen maanden een aantal subsidies
aangevraagd om o.a. extra ondersteuning voor de leerlingen te kunnen bekostigen. Dit is een hele klus,
omdat dit op een uitgebreide manier aangevraagd dient te worden, soms met positief resultaat en soms

wordt het helaas afgewezen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de invulling van de schoolscan en
de keuzes uit de ‘menukaart’ voor onze school, vanuit de subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs.
Vanaf augustus komt hiervoor een flink bedrag aan tijdelijke gelden ter beschikking van de scholen.
Ook is besproken dat de school op een duidelijke en zo volledig mogelijke manier wil communiceren met
ouders. De Nieuwsdruppels zijn een belangrijke bron van informatievoorziening. En wordt door leerkrachten
regelmatig gecommuniceerd via Social Schools. Ook ontvangen ouders tussendoor leuke foto's van de
kinderen in hun klas. Op deze manier doen de leerkrachten hun best om ons als ouders zo goed mogelijk op
de hoogte te brengen, ondanks dat we niet in de klassen en de school mogen komen.
Op 22 juni zal er een volgende MR vergadering zijn.
Vriendelijke groet namens de oudergeleding: Maartje Verbree, Rozemarijn Moonen en Hilda Zomerhuis.

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

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Nog even dan sluiten wij onze thema: ‘Pret in een
ruimteraket’ helemaal af!
Volgende maand beginnen wij met een nieuw
thema: Ik ga op vakantie en neem mee....
Veel kinderen zijn in de meivakantie op vakantie geweest of gaan
in de zomervakantie weg. Andere kinderen gaan dagjes op stap.
Bollo en Koos Konijn worden vaak genoemd.
De kinderen doen graag mee met activiteiten van
het animatieteam, bv dansjes.
Op het vakantiepark is er ook een restaurantje,
zwembad, speeltuin en winkeltje.
Op 19 mei kwam Juf Lisa langs om de kraammand
op te halen. Wat zaten er toch veel cadeautjes en
mooie tekeningen in! Namens Juf Lisa: Heel erg
bedankt voor alle mooie spullen!

NIEUWS VAN DE BSO

Voor het eerst in lange tijd mochten in deze meivakantie weer gezellig alle
vakantiekinderen komen. We hebben dan ook heel veel leuke dingen gedaan.
Het thema deze vakantie was natuur. We zijn veel met de kinderen op pad
geweest de buurt in, om van alles te verzamelen wat met de natuur te maken
had. En we zijn daar uiteraard weer heel creatief
mee bezig geweest.

Zo hebben we van takken een kunstwerk en takken
poppetjes gemaakt. Tijdens de speurtocht over de
natuur die we deden, heeft Thomas ons een
vogelnestje laten zien, wat hij gevonden had. Het mooie daarvan was dat er
zelfs nog een uitgekomen eitje in zat.

Behalve de natuur, hebben we ons ook bezig
gehouden met koken. De grote kinderen hebben voor de hele groep
lasagne gemaakt. Daar hebben we heerlijk van gegeten.
Kortom we hebben weer een toffe vakantie gehad.

