8 JULI 2021
AFSCHEID GROEP 8

KORT

De musical ‘Expeditie Beach Club’ en het afscheid van groep 8
op 12 juli vindt in aangepaste vorm plaats; we splitsen de groep
in tweeën omdat er minder ouders en teamleden in de zaal van
‘Het Plein’ aanwezig mogen zijn dan gebruikelijk. Daarnaast
moeten we rekening houden met de 1½ meter afstand.
De kinderen en leerkrachten zijn dagelijks enthousiast bezig
met alle voorbereidingen. Zet ’m op kanjers van groep 8!
Alle goeds gewenst voor alle 38 leerlingen van groep 8a en 8b
op jullie nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs!

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN

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 niet
onopgemerkt voorbij gaan! We hebben
een feestdag voor haar georganiseerd.
De kinderen worden deze dag verwend
met een lekkere lunch; namens de
ouderraad krijgen zij een patatje met
drinken aangeboden. Ze hoeven op deze
dag géén lunch mee te nemen, tenzij je niet van een frietje
houdt. Dankzij de versoepelingen van de corona maatregelen is
het voor u toch mogelijk om juf Corrie gedag te zeggen. Dit kan
tussen 14.00- 14.30 uur op het plein. Hartelijk welkom.
We wensen onze collega een heel mooie dag!

Hannah, Layla, Finn, Wojciech en Stef
worden in de zomervakantie 4 jaar en
starten op 30 augustus in groep 1 /2.
Dan starten ook Heleen, Lara, Nailah,
Lud-Joandrick, Iven, Shay en Jesse in
groep 1 /2. Timo, Thomas, Shahzain,
Ranveer, Blaze en Riva komen ook bij
ons op school in diverse groepen.
Hartelijk welkom en een fijne tijd op
CBS De Regenboog!

VERTREK LEERLINGEN Chase, Joël,
Viënny, Elijah en Merel vertrekken om
diverse redenen zoals verhuizingen
naar een andere school. Het ga jullie
goed!

VRIJDAG 16 juli is de eerste dag van
onze zomervakantie. Maandag 30
augustus hopen we weer te starten.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 16 september 2021. De
kopij graag uiterlijk 9 september via
paula.scheele@pcpobr.nl aanleveren.

LICHTPUNTJE
SCHOOLGIDS 2021-2022
Vrijdag 9 juli wordt de nieuwe schoolgids naar alle ouders
gemaild. Hierin vindt u informatie over onze visie en missie, het
ontwikkelingsgerichte onderwijs in onze school, diverse
praktische en organisatorische zaken, een jaarkalender met
nieuwe data en allerlei actuele ontwikkelingen.
Een belangrijk document om zorgvuldig op te slaan op uw
computer. Houdt u de ouderapp van Social Schools goed in de
gaten? Wilt u de schoolgids liever op papier ontvangen, meldt u
zich dan bij directeur Nel van den Herik?

Als je wat zon brengt
in het leven van anderen,
kun je de stralen niet weghouden
van jezelf.

AGENDA
9 juli
12 juli

Musicalliedjes voor groep 1/2
Musical ‘Expeditie Beach Club’ door groep 8
(mi+av)
Afscheid groep 8 in ‘Het Plein’ (mi+av)
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
31 aug - 3 sept. Kijk middagen in groep 1/2
15 september Schoolreis groep 4 t/m 8 i.p.v. 16 juni
Kleuterdag groep 1 t/m 3 i.p.v. 16 juni
20 t/m 24 sept. Kennismakingsgesprekken in alle groepen
21 september Kennismakingsgesprekken avond

……. IN ALLE GROEPEN
In alle groepen is de afgelopen weken, geïnspireerd door het thema,
onderzoekend en ontdekkend gespeeld, gewerkt en geleerd over de
onderstaande thema’s. Een aantal thema’s is recent afgesloten.
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

ORGANISATIE EERSTE SCHOOLDAG 30 AUGUSTUS
●
●

●
●
●

De leerlingen van groep 4 t/m 8 komen ‘gewoon’ naar school, tussen 8.20 en 8.30 uur. Ouders
blijven buiten.
De kinderen van groep 3a en 3b komen tussen 8.20-8.30 uur via de zijdeur aan de Bachstraat kant
binnen en groep 3c via de deur op het plein en mogen door één volwassene binnen in het lokaal
gebracht worden.
De kleutergroepen 1/2b, 1/2d en 1/2e worden tussen 8.30 en 8.40 uur door één volwassene in
het lokaal gebracht, via de aan hen toegewezen deur.
De kleutergroepen 1/2a en 1/2c worden tussen 8.40 en 8.50 uur door één volwassene in het
lokaal gebracht, via de aan hen toegewezen deur.
De nieuwe 4-jarige kleuters mogen iets later, tussen 9.00 en 9.15 uur, in het lokaal worden
gebracht door één volwassene.

De ouders en kinderen van de kleutergroepen komen (op de dagen dat ouders mee naar binnen mogen)
i.v.m. de spreiding van de volwassenen over het gebouw altijd via de volgende deuren naar binnen:
1/2a deur plein, 1/2b zijdeur Bachstraat, 1/2c zijdeur Bachstraat, 1/2d deur plein, 1/2e zijdeur Reijerweg.
Wilt u ook dan rekening houden met de 1 ½ meter afstand? Bedankt!

FORMATIE EN GROEPSINDELING
De formatie en groepsindeling zijn maandag 28 juni bekend gemaakt. Het was dit jaar de grootste puzzel
tot nu toe. We hebben er begrip voor, dat het voor een aantal leerlingen en hun ouders een schok was dat
de samenstelling van de groep is gewijzigd. We hebben hierover met enkele ouders overleg gehad.
We spannen ons met alle teamleden volledig in, om alle leerlingen nu en in het nieuwe schooljaar
zorgvuldig te begeleiden bij het afscheid nemen van en het wennen aan de nieuwe groepen.

NIEUW BRENG EN HAAL BELEID GROEPEN 1 /2
Vanaf 30 augustus gaat het nieuwe breng en haal beleid in voor de kinderen uit de kleutergroepen.
Dinsdag 6 juli is de brief
Breng- en haalbeleid vanaf 30 augustus 2021 verspreid.

PLANNEN VOOR HET NIEUWE SCHOOLJAAR
●

●

●
●

●
●

●
●

We werken voor het 2e jaar met ‘Kwink voor sociaal-emotioneel leren’; we
geven lessen om de sociaal-emotionele vaardigheden van leerlingen te
versterken. Zelfvertrouwen, veiligheid en groepsdynamiek staan centraal.
We starten met de uitvoering van het plan vanuit het Nationaal Programma
Onderwijs, waardoor voor 2½ jaar extra gelden ter beschikking komen.
Het doel is om opgelopen vertraging qua brede ontwikkeling van de kinderen in te lopen.
Onze schoolscan en bevindingen zijn de basis voor de gekozen interventies.
We zijn momenteel in gesprek met enkele onderwijsassistenten, want we hebben o.a. gekozen
voor extra handen in de groepen.
Daarnaast intensiveren we met dit extra budget de groepsbezoeken en de nascholing voor het
OGO onderwijs, zodat de nieuwe leerkrachten kennis en vaardigheden opdoen en de andere
teamleden hun kennis opfrissen.
Vanuit de NPO gelden vergroten we onze kennis en vaardigheden bij het signaleren van en het
onderwijsaanbod voor leerlingen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Vanuit de NPO gelden hebben we ook een studiedag over de meldcode georganiseerd, gaan we
op zoek naar een verrijking van de buitenspelmaterialen en schaffen we onderwijsondersteunende materialen aan.
We starten met een nieuwe methode voor spelling in groep 3 t/m 5: Staal. Volgend schooljaar
starten we in groep 6 met Staal.
We ontwikkelen ons conform het plan van aanpak, samen met de huidige partners, tot een
Kindcentrum.

TRAKTEREN BIJ VERJAARDAGEN
Ook in het nieuwe schooljaar mogen de jarige kinderen vóór de pauze in de eigen
groep trakteren. De jarigen van de onderbouw mogen daarna langsgaan in groep 1 t/m
4 en de jarigen van de bovenbouw in groep 5 t/m 8. De leerkrachten zetten hun naam
op een grote verjaardagskaart. Wilt u een gezonde traktatie met uw zoon of dochter
uitkiezen? Dank u wel!

AFSCHEID EN WELKOM
Directeur-bestuurder dhr. Ad Dogger neemt i.v.m. pensionering aan het einde van dit schooljaar afscheid
van stichting PCPO Barendrecht en Ridderkerk. Ook via deze weg bedanken we hem hartelijk voor al het
werk dat hij voor PCPO en ook voor CBS ‘De Regenboog’ verricht heeft. Alle goeds gewenst voor de
komende jaren! Mw. Anke Langmuur is benoemd tot zijn opvolger; zij heeft op 5 juli een
kennismakingsbezoek gebracht aan onze school. We wensen haar veel succes in de nieuwe functie!

ROOSTER BEWEGINGSONDERWIJS
Donderdag

Vrijdag

Tijd

Groep

Tijd

Groep

Groep

08:30 uur - 10:00 uur

7a

08:30 uur - 10:00 uur

6/7b

6a

10:00 uur - 11:30 uur

3b*

10:00 uur - 11:30 uur

5b

4a*

11:30 uur - 13:00 uur

5a

11:30 uur - 12:30 uur

3a*

3/4c*

12:30 uur - 14:00 uur

8a

8b*

Op donderdag is er van 10:00 uur tot 11:30 uur steeds een andere groep aan de beurt, van vakantie tot vakantie,
volgens onderstaand rooster. Op deze manier hebben ook deze leerkrachten een deel van het jaar administratietijd.
Op vrijdag worden de gymlessen gegeven door juf Esther en meester Glenn.
Wanneer?

Wie?

Zomer- tot herfstvakantie

Groep 3b ( juf Lianne)

Herfst- tot kerstvakantie

Groep 3a (juf Marja)

Kerst- tot voorjaarsvakantie

Groep 8b (juf Christa)

Voorjaars- tot meivakantie

Groep 4a (juf Saskia)

Mei- tot zomervakantie

Groep 3/4c (juf Paula)

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 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!

GEVONDEN VOORWERPEN
In de krat in de hal liggen weer gevonden voorwerpen. Mist u iets? Wilt u uw zoon of
dochter vragen om te kijken, voor we het op 13 juli weggooien?

ZOMERACTIE BIBLIOTHEEK-APP
Via de koninklijke bibliotheek, kregen we deze leuke informatie. Zeker leuk om samen met
uw kind lekker samen te lezen via de online app. Lekker lezen op het strand? Of een
luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de
bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app
beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in
de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te worden en
ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en
voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! Dus alle leuke punten nog even op een rij:
●
●
●
●
●
●
●
●

Lezen via de online Bibliotheek-app (Android en iOS)
10 e-books en 10 luisterboeken per kind
Elk boek drie weken lenen
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31 augustus
Speciale selectie zomerboeken per leeftijdscategorie
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen, thuis en op vakantie
Geen boetes als boeken te laat worden ingeleverd

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

MR
Op 22 juni 2021 hadden we onze laatste MR vergadering van dit schooljaar.
Op de agenda stond het doornemen van de schoolgids. Collega's en MR geven feedback
en aanvulling om zo weer tot een mooie, aangepaste en actuele schoolgids te komen.
Daarnaast was er aandacht voor het NPO programma. Dit is het Nationaal Programma Onderwijs. Hierin is
in beeld gebracht welke impact corona had voor de leerlingen. Er wordt gekeken naar het
sociaal-emotionele gebied en ook naar de leerresultaten. Dankzij dit plan en de analyse worden de
aandachtspunten duidelijk. Er staat in het plan wat we als school denken nodig te hebben voor onze
leerlingen en school heeft een keuze gemaakt uit de interventies. Dit wordt aan elkaar gekoppeld en zo
kunnen leerlingen in het nieuwe schooljaar de juiste extra ondersteuning krijgen.
Er is gesproken over de formatie en de groepsindeling. Dit is altijd een hele puzzel en vraag om intensief
overleg. Er wordt veel overwogen om zo tot een goede verdeling te komen, zodat de kinderen optimaal
kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen, met daarbij de juiste leerkracht voor de groep. Op maandag 28
juni zullen de ouders de formatie en groepsindeling ontvangen via Social Schools. (dit is gebeurd)
Nel heeft het taakbeleid weer aangepast. Hierin staat wie welke taak komend schooljaar gaat doen en
hoeveel uren erbij horen. De financiën zijn ook aan bod gekomen tijdens de vergadering. Er zijn
bezuinigingen bij PCPO. Dit is te merken in de aanvragen die school doet voor bijvoorbeeld nieuw
lesmateriaal en meubilair. Het lastige met de financiën van een school is, dat alles via speciale aanvragen
en budgetten gaat. Je kunt dus niet zeggen, de school krijgt meer geld en mag dit dus vrij uitgeven aan
alles wat nodig is. Dit is altijd een puzzel en alle investeringen dienen zorgvuldig overwogen en
verantwoord te worden. Daarnaast is er gesproken over het schooljaarplan. Het jaarplan van afgelopen
jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld om zo weer te komen tot een jaarplan voor schooljaar 2021/2022.
Het goede nieuws is, dat de corona besmettingen afnemen en er ook in het onderwijs voorzichtig
versoepelingen komen. Toch geldt de 1,5 maatregel nog steeds. Er is gesproken over het volgende
schooljaar; hoe het wegbrengen en ophalen van de kinderen zal gaan verlopen. Opvallend en positief is
hoe goed de kinderen het doen op deze manier. En wat prettig is, dat de lessen op tijd kunnen beginnen.
Er wordt ook benoemd dat er een stukje persoonlijk contact verloren gaat tussen de ouders, klas en juf.
Dat is jammer en de teamleden benoemen dat ze het contact met ouders ook heel belangrijk vinden. Hoe
het voorheen was, lukt niet met 5 kleuterklassen in combinatie met 1,5 meter maatregel. Daarnaast is het
lastig dat er veel meningen zijn. Er zijn ouders die zeggen dat ze graag weer (een keer) naar binnen willen,
ze missen toch wel een stuk contact en zicht op hun kind in de klas. En er zijn ook veel ouders die zeggen,
dat ze het prima vinden op deze manier. En ook ouders die dit stelliger zeggen, dat ze hun kind(eren)
gewoon aan het hek willen blijven afgeven, en niet meer mee naar binnen willen, want voor hun
kind(eren) is deze manier van afscheid nemen makkelijker. Dus veel verschillende meningen, veel wensen,
veel mensen die verschillende reacties geven. School hoort dit, neemt dit mee en maakt hier keuzes in.
En het lukt helaas niet altijd om iedereen tevreden te stellen.
De data van de MR vergaderingen voor het nieuwe schooljaar worden vastgesteld. En tenslotte arriveren
Nicole en Birgit. Zij zijn jarenlang vanuit de oudergeleding heel trouw aanwezig en betrokken geweest bij
de MR. Zij nemen aan het einde van de vergadering afscheid. Hun termijn zit erop en ze worden hartelijk
bedankt. Ook via deze Nieuwsdruppel: hartelijk bedankt voor jullie inzet en bijdrage Nicole en Birgit!

BERICHT UIT DE BIJKLUSKLAS
De afgelopen maanden hebben we hele fijne, leerzame bijeenkomsten gehad. Spelen en leren zijn hand in
hand gegaan. Concrete materialen en spellen vormden de basis.
Jaylee vertelt: ‘Bij de bijklusklas leer je toneellezen, schrijven, rekenen en doen we spelletjes. Met rekenen
doen we keersommen. Toneellezen doen we met leuke verhalen, het lijkt wel een beetje op oefenen voor

de musical. We spelen kaartspellen en spellen waar je van kunt leren. Met schrijven doen we dat je zelf
mag kiezen waar je over mag schrijven. Daar heb je acht minuten voor. Zo leren we dingen die we in ons
hoofd bedenken op papier te zetten. Het is leuk en leerzaam!
De jonge kinderen zijn aan de slag gegaan met het oefenen van letters en cijfers op speelmatten en buiten
met stoepkrijt, fijne motoriek oefeningen met spelletjes, smartgames voor jonge kinderen en nog veel
meer leuks. Elke bijeenkomst was een feestje.
Deze week sluiten we de bijeenkomsten af met het bakken van lekkere regenboog koekjes en cakejes.
Uiteraard gaan we zelf wegen, mixen, roeren en kneden. We hebben van en met elkaar genoten en
geleerd!

De laatste schoolweken van dit schooljaar vliegen voorbij. We zijn volop aan
de afronding bezig van het huidige jaar en bereiden ondertussen allerlei
activiteiten voor het nieuwe schooljaar voor. Het was ondanks de
onverwachte ontwikkelingen door corona, de schoolsluiting, thuiswerken, testen, quarantaines en
inbraken een mooi en dynamisch schooljaar. Binnen de beperkte mogelijkheden hebben we er met elkaar
het beste van gemaakt voor onze leerlingen. Hartelijk dank aan alle ouders, talloze vrijwilligers, Ouderraad
en MR, die hun steentje hebben bijgedragen aan alle positieve ontwikkelingen op onze bruisende school!
Mede dankzij u is het gelukt om goed onderwijs te bieden op onze school voor ontwikkelingsgericht
onderwijs. We hopen dat we vanaf september weer meer mogelijkheden hebben voor het realiseren van
de workshops, de educatieve excursies en allerlei andere extra activiteiten.
We wensen u een fijne laatste schoolweek en voor daarna alvast een gezonde en ontspannen
zomervakantie toe. Tot ziens op maandag 30 augustus!

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Begin juni zijn we begonnen met de thema: ik ga op reis en neem mee!
We gingen naar de camping en daar heb je een zwembad, kampvuur.
We gingen ook barbecueën.
Deze week zijn we begonnen met milkshakes maken. Een bananen
milkshake en een aardbeien milkshake. Dat was smullen zeg!
Lars & Koen hebben deze week afscheid genomen. Die gaan na de
vakantie naar de basisschool.
Iven, Finn & Mila nemen binnenkort ook afscheid, want die gaan na de
vakantie ook al naar de basisschool.
Wij wensen jullie heel veel plezier op school!

NIEUWS VAN DE BSO

De vakantie staat voor de deur. En op de bso hebben we al heel wat werk
verricht om voor de kinderen weer een leuk programma in elkaar te zetten.
Deze vakantie is het thema de eerste 3 weken ‘lekker actief’ .
We gaan dan allemaal actieve workshops doen. Welke?
Dat houden we nog even geheim.

De laatste 3 weken is het thema ‘lekker niks doen’.
En u raadt het al, de activiteiten zijn ook dan hierop
afgestemd.

Als uw kind niet komt in de vakantie, wilt u dan uw
kind afmelden in het ouderportaal? Dan weten wij
hoeveel kinderen we kunnen verwachten, en kan het
personeel hier op afgestemd worden.
Verder willen wij u en uw kinderen een hele fijne zonnige zomervakantie toewensen.
Groetjes uit de bso van de juffen Bianca, Marieke, Antonia, Nyraida, Melany, Samantha en Anuschka

