17 JUNI 2021
GESLAAGDE SPONSORLOOP

KORT

In de week van 31 mei t/m 4 juni hebben alle
groepen van de Regenboog zich ingezet voor
Bolivia. Juf Dorien 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. Door de enorme inzet, het doorzettingsvermogen
van de kinderen èn de bijdragen van vele sponsoren is er een
geweldige opbrengst behaald: € €10.064,64!!
Om stil van te worden….. Hartelijk bedankt!

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Cas, Lars, Rowan en Koen gaan
kennismaken in diverse groepen 1/2.
James en Samuël starten op 28 juni in
groep 3 en 6. Hartelijk welkom en een
fijne tijd op CBS De Regenboog!

VERTREK LEERLING
Ivy uit groep 1/2c is verhuisd naar
Rotterdam; Marit uit groep 3a en Lars
uit groep 1/2c verhuizen naar
Noorwegen. Alle goeds gewenst!

HERINNERING: OP 28 EN 29 JUNI
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 laten we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan! Daarom
organiseren wij een feest voor haar.
De hele dag staat in het teken van het
afscheid van juf Corrie.
De kinderen worden op deze dag
verwend met een lekkere lunch, namens de ouderraad krijgen zij
een patatje met drinken aangeboden. De kinderen hoeven op
deze dag dus geen lunch mee te nemen, tenzij je niet van een
frietje houdt.

SCHOOLFOTOGRAAF
We hebben de inlogkaarten ontvangen en uitgedeeld, waarmee u
kunt inloggen op de website van Foto Koch. U kunt de gemaakte
foto’s bekijken en uw bestelling bij hen plaatsen.
Wanneer u binnen 10 dagen inlogt, ontvangt u een gratis
groepsfoto, onafhankelijk van of u een bestelling plaatst of niet.
Veel succes!

hebben we gewone schooldagen i.p.v.
de geplande administratie- en
studiedag. Hierover hebben we met u
gecommuniceerd in februari.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 8 juli 2021. De kopij graag
uiterlijk 1 juli aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl.

LICHTPUNTJE
Accepteer
zoals het is…………

Laat los

hoe het was….
En blijf

Geloof

hebben in wat zal komen….

AGENDA
22 juni
25 juni
28 en 29 juni
9 juli
12 juli

MR vergadering
Afsluiting 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
15 september Schoolreis groep 4 t/m 8 i.p.v. 16 juni
Kleuterdag groep 1 t/m 3 i.p.v. 16 juni

STARTPUNT:
Week van 21 juni: Dan 5: De letters op de muur, Dan 6: Daniël in de leeuwenkuil
Week van 28 juni: vrije vertellingen
Week van 5 juli: vrije vertellingen

……. 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

FORMATIE EN GROEPSINDELING
De formatie en groepsindeling zijn na flink puzzelen rond. We zijn nu druk bezig om alle leerlingen te
verdelen over de juiste groepen. Hierover wordt door de leerkrachten en intern begeleiders zorgvuldig
nagedacht en overlegd. U begrijpt dat dit een goede afweging van alle belangen vraagt. We hopen u uiterlijk
28 juni hierover te informeren.

STEPJES
Afgelopen weken kwamen er steeds meer leerlingen op stepjes naar school; op zich natuurlijk prima. Fietsen
en steppen, lekker in beweging zijn, is veel beter voor je conditie dan met de auto naar school gebracht
worden. Maar al die stepjes overal in het gebouw (bij de kapstokken, in de gang, midden op de vloer, in de
trappenhuizen, achter de radiatoren) zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. We hebben om deze
reden aan de kinderen gevraagd om hun stepje te parkeren in één van de fietsenstallingen. Alleen de
eigenaar van het stepje (m/v) mag de step er na schooltijd weer uithalen en gebruiken. Dank voor ieders
medewerking!

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. We hopen van harte dat we op uw bijdrage kunnen blijven rekenen!

NIEUWE OPZET OUDERGESPREKKEN 2021-2022
In het komende cursusjaar gaan we de oudergesprekken en de kind/oudergesprekken op andere momenten
in het schooljaar voeren dan we gewend waren.
Het is de bedoeling dat we in september 2021 (week 38) gesprekken gaan voeren om met elkaar kennis te
maken en het welbevinden en functioneren van uw zoon en/of dochter te bespreken. Tijdens dit gesprek
nemen we gelijk uw vragen over de IEP toetsen mee. Daarna zullen we de tweede en derde ronde
gesprekken plannen na de afname van de IEP midden en eindtoetsen. Dat zal zijn in februari (week 6) en in
juni (week 23) 2022.

KWINK IN GROEP 6B
Afgelopen weken lag de focus op de Kwinkslag ‘Code Help’. Signaleer waar jouw hulp nodig
is, geef hulp en weet ook hoe en wie je om hulp vraagt.
In groep 6b deden we een activiteit om te kijken wat nou onze eigen kwaliteiten zijn, waar
we anderen mee kunnen helpen. Ben ik goed in troosten? Ben ik behulpzaam? Ik ben altijd
vrolijk, maar kan ik iemand daar verder mee helpen?
Lise vertelt: ‘Ik heb ervoor gekozen om empathisch op te schrijven. Dat betekent dat je je heel
goed kunt inleven in een ander. Als iemand bijvoorbeeld heel verdrietig is dan voel ik dat en help ik diegene
om erover te praten en vrolijk ik die persoon op.’
We hebben geput uit onze zelfkennis. Ook konden klasgenoten kwaliteiten aandragen die ze bij de ander
vinden passen. Tenslotte hebben we ook gekeken naar nieuwe kwaliteiten die horen bij het
kinderkwaliteitenspel. Wat betekent het en past het wel of niet bij mij?

Milan legt uit: ‘Ik heb opgeschreven dat ik oplossingsgericht ben. Eerst wist ik niet wat het was, maar toen ik
het hoorde wist ik dat het bij mij past. Als iemand ruzie heeft en hij komt naar mij toe dan kan ik helpen
oplossingen te bedenken. Dan komen ze uit de ruzie en hebben ze een oplossing. Ik heb mijn broertje daar al
eens mee geholpen. Nu wil ik het ook in de klas toepassen. Ik heb aan de klas verteld dat ik dat ben dus nu
kunnen zij mij opzoeken en kan ik ze daar mee helpen.’
Brandon heeft ook een nieuwe kwaliteit gevonden, hij vertelt: ‘Ik heb doorzettingsvermogen. Als ik iets moet
doen dan bijt ik me daar in vast. Als het langer duurt dan ga ik wel door. Als iemand iets lastig vindt en mij
om hulp vraagt en ik weet het ook niet dan blijf ik wel doordenken om diegene te helpen. Samen komen we
er dan uit.’
Al deze kwaliteiten hebben we met elkaar gedeeld. Als we hulp nodig hebben, dan weten we de juiste
persoon te vinden!

INGAAN ZWANGERSCHAPSVERLOF
Juf Robbin zal vrijdag 25 juni voorlopig voor het laatst op school zijn omdat haar zwangerschapsverlof vanaf
27 juni ingaat. We gaan je missen in ons team Robbin en wensen je voor de komende weken alle goeds toe!
Probeer uit te rusten en vol verwachting toe te leven naar de geboorte van jullie tweede kindje.

CORONA
Groep 3a moest helaas in quarantaine vanaf vrijdag 11 juni halverwege de dag, omdat
er een leerling positief getest was. Zo zie je dat het virus toch nog rondwaart en we
goed op moeten blijven letten. De maatregelen zijn er niet voor niets! De leerlingen
hebben 2 dagen thuisonderwijs ontvangen en zijn (deels) woensdag 16 juni weer
gestart met de kinderen die negatief getest waren. Het is wel heel fijn dat groep 8
ondanks een aantal beperkingen tòch op kamp kon; ze hebben een super gezellige en
actieve week gehad.
Het is noodzakelijk dat we ook de laatste weken voor de zomervakantie alert blijven.
Voor het basisonderwijs is nog geen enkele versoepeling afgekondigd, dus we moeten o.a. nog steeds de
gescheiden pauzes handhaven en zorgen dat we de groepen niet samenvoegen. Dit is en blijft in de praktijk
erg lastig, maar we hebben geen keuze. Hopelijk kunnen we vanaf 30 augustus weer voor een deel terug
naar het ‘oude normaal’.
We zijn wel aan het nadenken over evt. blijvende aanpassingen die in de afgelopen maanden goed zijn
bevallen. De leerlingen van groep 1 /2 komen al vanaf mei 2020 zelfstandig het schoolplein op en gaan rustig
en vlot met hun leerkracht naar binnen. Van diverse ouders hoorden we dat dit hen en hun kind heel goed
bevalt. Het werkt prima, het geeft veel rust in de school, we zijn er inmiddels aan gewend en de lessen
kunnen hierdoor eerder starten. Aangezien het leerlingenaantal verder gegroeid is, overwegen we om
structureel een ander breng- en haalbeleid van de kinderen in te voeren. We denken eraan om niet dagelijks
alle ouders meer binnen te laten komen zoals we vóór corona gewend waren. We kunnen in de hal
onvoldoende afstand tot elkaar houden en het wordt er te vol en onoverzichtelijk voor de kinderen, ook
omdat in alle lokalen grenzend aan de hal nu dagelijks les wordt gegeven.
We gaan dit met het team verder bespreken en u wordt door ons op tijd geïnformeerd welke oplossing we
gekozen hebben. Het contact met onze ouders vinden we heel waardevol, dus we zijn op zoek naar een
gulden middenweg.

EINDE SCHOOLJAAR NADERT
We gaan de 4 laatste schoolweken van het schooljaar 2020-2021 tegemoet. Het was opnieuw een
heel bijzonder jaar waarin we met allerlei onverwachte zaken te maken kregen. Strikte maatregelen
i.v.m. corona, opnieuw een plotselinge schoolsluiting, thuiswerken, aangepaste protocollen, groepen
in quarantaine, uitgevallen lessen, zieke leerkrachten en geen vervangers meer te vinden, halverwege
de dag een groep naar huis moeten sturen en ga zo maar door.
Er waren ook veel nieuw aangemelde leerlingen en gelukkig veel teamleden, die bereid waren een
extra stap te zetten op de vele momenten dat dit nodig was. Een aantal kinderen deed mee in de
bijklus klassen, waar met activerende werkvormen en nieuwe uitdagende materialen spelenderwijs
weer veel geleerd werd. We beleefden een super goed georganiseerde sponsorloop met een
torenhoge opbrengst! We deden mee aan het NK stoepranden en genoten van waterpret op het
plein. En alle leerlingen en leerkrachten hebben enthousiast en met grote inzet gewerkt aan alle
vakken die op school aan bod komen.
Op dit moment zijn we volop bezig met alles wat gedaan moet worden aan het einde van het
schooljaar. Denkt u aan de musical en het afscheid van groep 8 en het organiseren van een feestelijke
dag i.v.m. het afscheid van juf Corrie. Ondertussen zijn we ook volop bezig met de voorbereidingen
voor het nieuwe schooljaar. Formatie, groepsindeling, groepsoverdrachten, digitaal portfolio up to
date houden, de jaarbestelling in orde maken, een nieuwe methode voor spelling uitzoeken, de
schoolgids herschrijven met alle nieuwe ontwikkelingen erin verwerkt, het schooljaarplan evalueren
en het nieuwe plan opstellen, uitwerken van de plannen i.v.m. de groei naar het kindcentrum, het
taakbeleid vullen, de schoolscan en het programma schrijven vanuit de gelden die beschikbaar komen
uit het Nationaal Programma Onderwijs i.v.m. corona, subsidies aanvragen, subsidies verantwoorden,
nieuw meubilair bestellen, nieuwe collega’s zien te vinden (dat is in ieder geval gelukt!), nascholing
plannen etc. etc.
Met goede moed gaan we hiermee samen verder, gelukkig hebben we nog 4 schoolweken met onze
leerlingen voor de boeg! We hopen dat we op 16 juli met u kunnen terugkijken op een goed gevuld,
soms heel hectisch maar toch ook mooi, zinvol en positief schooljaar.

