7 oktober 2021
RONDLEIDING IN DE KERK
Zoals we u al hebben laten weten, is de kerk- en schooldienst dit
jaar komen te vervallen. We hebben hiervoor een alternatief
bedacht, zodat de kinderen toch kunnen ervaren wat er allemaal in
een kerkgebouw gebeurt. In goede samenwerking met de
voorzitter van de Kerkenraad, dhr. Wim van den Bogerd en de
predikant Ds. Gerard van de Wetering zijn deze groepsbezoeken
gepland op dinsdag 12 en donderdag 14 oktober. Per 2 groepen
gaan de kinderen onder schooltijd naar de Christus is Koning kerk,
waar we na ontvangst zullen luisteren naar een bijbelverhaal, we
zingen een lied, krijgen informatie over de gang van zaken in de
kerk en we zullen bidden met elkaar. We hopen op een goed
kerkbezoek voor iedereen!

OPENING KINDERBOEKENWEEK
Woensdag 6 oktober is de kinderboekenweek op school geopend.
Elke groep heeft in de eigen klas de kinderboekenweek geopend
met o.a. het lied van kinderen voor kinderen. In de groepen waren
niet de juffen en meesters aanwezig, maar een fotograaf, boer,
schoonmaakster, kok, veearts enz. Zie foto!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Jipp en Jayshano zijn gestart met de
kennismaking op onze school.
Jorika is begonnen in groep 1/2d.
Hartelijk welkom en veel plezier op
CBS De Regenboog!
De KERK- EN SCHOOLDIENST, die
gepland stond voor zondag 10
oktober, vervalt. We hebben dit jaar
voor een alternatieve invulling
gekozen; zie bericht hiernaast.
De school is i.v.m. de HERFSTVAKANTIE gesloten van 16 t/m 24
oktober. Maandag 25 oktober gaan
de schooldeuren weer open!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 4 november 2021. De
kopij graag uiterlijk 28 oktober via
paula.scheele@pcpobr.nl
aanleveren.

LICHTPUNTJE
De boom in het bos
liet in de herfst alles los
want fluisterde hij “ontdaan”
loslaten is nodig
om sterker in het leven te staan!
Kunnen jullie ontdekken welke beroepen er allemaal waren? Ook
zijn deze mensen nog in de ‘buur’ groep een praatje gaan maken
over hun beroep. Als cadeau heeft elke groep een boek gekregen
en een theaterleesboek! Superleuk, we hopen dat het voor veel
leesplezier zorgt. Woensdag 13 oktober is de voorleeswedstrijd van
‘De Regenboog’. De dag ervoor zal de uitreiking zijn van de gouden
griffel en penseel. Elke groep zal het thema, waar ze de afgelopen
weken aan hebben gewerkt, afsluiten.
U hoort
daar vast nog iets van!

AGENDA
7 okt.
8 okt.
11 okt.
12 okt
13 okt.
14 okt.
15 okt.
16 t/m 24 okt.
25 okt.
26 okt.
27 okt.
28 okt.
1 nov.

4 nov.
19 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.

Voorstelling Lezen Oké peuters en groep 1 /2
Voorstelling Lezen Oké groep 6/7b,7a, 8a en 8b
Kijkmiddag groep 3a, 3b en 3c
Bezoek aan de Christus is Koning kerk
Voorleeswedstrijd
Bezoek aan de Christus is Koning kerk
Danslessen groep 1 /2
Herfstvakantie
Voorlichting ‘Pesten en groepsdruk; door
jongerenwerkster in groep 6a, 6/7b en 7a
Luizencontrole
Kunstmenu theater groep1 /2 ‘Reismuis’
MR vergadering
Voorlichting ‘Pesten en groepsdruk; door
jongerenwerkster in groep 8a en 8b
Informatieavond groep 8a en 8b
Nationaal Schoolontbijt, GMR
Studiedag team; alle leerlingen zijn vrij;
de peuterspeelgroep is open
Administratiedag team; alle leerlingen zijn vrij;
de peuterspeelgroep is open
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b, MR vergadering
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Danslessen groep 1/2,
Kijkmiddag 1/2c, 1/2d en 1/2e

STARTPUNT:
Week van 11 okt.: Ex 32:1-20 Het gouden kalf, Ex 32:30-33 God vergeeft, Ex 34: Nieuwe stenen tafelen
Week van 25 okt.: Ex 36:8-38 Bouwen Tabernakel, Ex 40-1-38 De tabernakel is klaar, Num 11:4-33
Kwakkels
Week van 1 nov.: Num 13-4:35 Verspieders 1e keer, Num 20 2-13 Mozes’ fout en afscheid

……. 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: Wat eten we vandaag?
Groep 3a en 3b: Boter, kaas, eieren
Groep 3c/4b, 4a: Baasje gezocht!
Groep 5a: Ontwerpbureau ‘de haaien’
Groep 5b: Ontwerpbureau ‘de stokstaartjes’
Groep 6a: (Top)sport
Groep 6/7b en 7a: I like to move it, move it!
Groep 8a en 8b: Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet!

GEBOORTEBERICHT
‘Jouw kleine leven, ons grote geluk’
Robbin en Corné
èn grote zus Eva lieten ons weten
dat op 8 augustus 2021
Jan Bartele de Jong is geboren!
We wensen juf Robbin met haar gezin alle goeds toe
en veel geluk met de kleine Bram!

ONTRUIMINGSOEFENINGEN
We hebben 2 ontruimingsoefeningen gehad; de eerste was van tevoren bekend gemaakt en verliep goed.
De 2e onaangekondigde oefening op 16 september overviel iedereen, maar verliep ook prima. Hier zijn
we blij mee! Wanneer je onverwacht met zoveel kinderen en volwassenen zo snel mogelijk en geordend
het gebouw moet verlaten, is het heel fijn te ervaren dat dit lukt.

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
Woensdag 22 september hadden we een intensieve en geslaagde studiedag
met alle directeuren van de Ridderkerkse PCPO scholen, de locatiemanagers van
Kinderopvang SKR en de directeur-bestuurders van SKR en PCPO. Projectleider Dick den Bakker leidde
deze dag. We hebben met elkaar de ontwikkelingen van het afgelopen schooljaar gedeeld. Ondanks de
beperkingen die er door corona waren en de hobbels en bobbels die we daardoor ondervonden, is er op
diverse niveaus toch vooruitgang geboekt qua samenwerking. Op de werkvloer moet ‘het‘ gebeuren en
daar zijn we ons opnieuw bewust van geworden. We vinden het fijn en zinvol dat drie pedagogisch
medewerkers van Kinderopvang SKR dit schooljaar ook onder schooltijd meedraaien en de leerkrachten
en leerlingen ondersteunen. In december staat een bovenschoolse vervolgbijeenkomst gepland.
Op 25 februari 2022 hopen we met alle medewerkers van beide organisaties diverse Kindcentra te
bezoeken, om zo nieuwe ideeën en inspiratie op te doen.

SPAREN VOOR EEN GOED DOEL
Na een zeer geslaagde actieweek vorig jaar willen we ook dit jaar een actieweek organiseren voor een
goed doel. Dit keer is gekozen voor Stichting Bio, waar Bio Vakantieoord deel van uitmaakt.
Bio vakantieoord is een park waar gezinnen met een gehandicapt kind een fijne vakantie kunnen vieren
zonder zorgen. Onze collega Marja Stolk is hier met haar gezin nauw mee verbonden.
De actieweek staat gepland in week 20 van 2022. U hoort t.z.t. hoe we deze actieweek vorm geven.

KIJK MIDDAGEN GROEP 1/2 EN 3
Ook de 2e ronde kijk middagen in groep 1/2 zitten erop en zijn goed bezocht. Fijn dat we op deze manier
het contact ‘live’ kunnen onderhouden. De ouders van de groep 3 leerlingen zijn nog welkom op maandag
11 oktober. In de week van 23 t/m 26 november zijn de ouders van de kleuters opnieuw van harte welkom
om tussen 14.00 en 14.15 uur een kijkje te nemen in het lokaal van hun zoon of dochter.

KWINK IN DE SCHOOL
Bij kwink zijn we gestart met ´De Gouden weken´. Het begin van een nieuw schooljaar kan wisselende
emoties oproepen. Het kan leuk zijn om elkaar (weer) te zien, en je bent nieuwsgierig naar hoe de klas
eruit ziet en wat je gaat doen en leren. Na een lange tijd thuis, moet je wennen aan een nieuwe groep
met eigen regels en gebruiken. Dat vraagt om flexibiliteit en vertrouwen. Een klas waarin ruimte en
aandacht is voor deze eerste fase van kennismaking en verkenning, zal eerder een veilige groep worden
waar iedereen zich vertrouwd voelt en waar ruimte is voor ontwikkeling. Hier hebben we de eerste
Gouden schoolweken veel aandacht aan besteed.
Verschillende onderwerpen staan centraal in de groepen, zoals: groepsafspraken,
ontdekken van verschillen en positief communiceren. Met elkaar zijn er groepsafspraken
gemaakt. Wat vinden de kinderen zelf belangrijk? Ook kwamen we erachter dat het
belangrijk is om te begrijpen dat we allemaal verschillend zijn.
Ook oefenen we met positief communiceren. In het KWINK filmpje zagen we Kalkoen
die vaak meteen moppert wanneer er iets gebeurt. Condor daarentegen denkt altijd
eerst even na en geeft dan rustig antwoord. Dit hebben we op verschillende manieren
in de klas geoefend. Op deze manier zorgen we ervoor dat we op een positieve manier met elkaar
communiceren en er met elkaar dit jaar weer iets moois van maken!

ZIEKTE EN VERVANGING
Juf Esther is helaas nog afwezig door ziekte. We hopen van harte dat zij de komende weken verder gaat
herstellen en weer spoedig bij ons op school terug komt. Juf Corrie heeft haar de eerste 4 weken op
donderdag vervangen, waarvoor onze dank! Vanaf donderdag 30 september vervangt juf Dorien op
donderdag juf Esther in groep 5a. Meester Wiebe zal voorlopig zelf de les bewegingsonderwijs aan zijn
groep verzorgen. Voor de vrijdagen, waarop juf Esther staat ingeroosterd voor bewegingsonderwijs,
hebben we gelukkig vervanging gevonden. Juf Eugerie is bereid gevonden om tijdelijk een dag extra te
werken, naast haar eigen baan als vakleerkracht bewegingsonderwijs in Rotterdam. Hartelijk welkom en
heel fijn dat je ons team komt versterken!

Logopedie op school wat is dat eigenlijk? Als logopedist van logopediepraktijk Punt ben ik, Rozemarijn
Moonen, 3 dagen per week aanwezig op CBS de Regenboog. Ik help kinderen met veel verschillende
problemen. Bijvoorbeeld kinderen die moeite hebben met de uitspraak van letters. Maar ook kinderen die
de Nederlandse taal nog lastig vinden. Er zijn ook kinderen die stotteren, of hees zijn na een dag hard
werken en spelen op school. Ook die kinderen kunnen bij mij terecht om te werken aan hun stem of
stotters.
Door de korte lijntjes met de leerkrachten wordt er vaak snel gesignaleerd en kan de behandeling gestart
worden. Omdat het zo geïntegreerd is op school, voelt het voor de kinderen vaak ook niet vreemd om
naar de logopedie te gaan. Omdat ik probeer aan te sluiten bij de thema’s van de groepen, is de
logopedie vaak een verlengstuk van de dingen die zij in de klas al leren. Logopedie is heel divers!
Als u wil weten of het voor uw kind ook nodig is kunt u mij altijd benaderen op school of via de mail.
roos@logopediepraktijkpunt.nl

DE GMR VAN PCPO ZOEKT EEN AMBTELIJK SECRETARIS!
De GMR (Gezamenlijke MedezeggenschapsRaad) van de 11 basisscholen van PCPO Barendrecht en
Ridderkerk is een belangrijk gesprekspartner voor de directeur-bestuurder (verder directeur) en de Raad
van Toezicht (verder RvT) van PCPO. De GMR bestaat uit 1 ouder en 1 leerkracht van iedere school plus
een secretaris en voorzitter. De GMR praat mee over het bovenschools beleid, zoals het
bestuursformatieplan, het hoogbegaafdenbeleid, het strategisch meerjarenplan en allerlei andere actuele
onderwerpen waarover ouders en leerkrachten van gedachten willen wisselen. Ook worden regelmatig
sprekers uitgenodigd om de kennis van de GMR leden te vergroten. De GMR vergadert 6 keer per jaar in
reguliere schoolweken. Vergaderingen vinden plaats van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur
De voorzitter en secretaris werken nauw samen met de directeur van PCPO om de vergaderingen vlot en
constructief te laten verlopen. De rol van de secretaris bestaat uit het voorbespreken en opstellen van de
vergaderagenda met de voorzitter van de GMR en de directeur. Ook zorgt de secretaris dat de agenda,
vergezeld van de vergaderstukken, tijdig wordt toegezonden aan de leden van de GMR. De secretaris
notuleert de vergadering en verzorgt het verslag van de vergadering.
Hiernaast is de secretaris het aanspreekpunt voor zowel de GMR leden als de directeur en RvT voor het
stroomlijnen van de onderlinge communicatie. Ook treedt de secretaris op als contactpersoon namens de
GMR voor relaties, bijvoorbeeld wanneer trainingen voor de GMR leden moeten worden georganiseerd.
Wil je de GMR ondersteunen bij het uitvoeren van haar taken en de rol van secretaris op je nemen? Of wil
je nadere informatie over deze rol? Neem dan contact op met Jeannette Buitendijk, voorzitter van de
GMR, via e-mail naar jeannette.buitendijk@simpel.com.

KASTANJE EVENTS
Niets te doen in de herfstvakantie? Doe dan mee met Kastanje Events! Kastanje Events is een verzameling
sportieve, recreatieve en culturele activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren in Ridderkerk.
Kijk voor het complete programma op de facebookpagina van facet ridderkerk.
Inschrijven is verplicht via www.facetridderkerk.nl. Ook kunt u daar terecht voor al uw vragen.

NIEUWS VAN DE BSO
Misschien zit dit stukje van de nieuwsbrief in een nieuw jasje en zit hij anders in
elkaar dan u gewend bent. Dit komt, omdat we met nieuwe en frisse moed aan
de slag zijn gegaan met andere medewerkers.
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en zijn de scholen weer begonnen. En met de nieuwe start ook een
nieuw thema: BOUWEN

Met dit thema kunnen de kinderen hun fantasie de vrije loop laten en zijn we begonnen met het tekenen
en dus ontwerpen van hun eigen droomhuis. Er zijn veel verschillende ontwerpen de revue gepasseerd en
sommige kinderen wisten zelf niet dat ze goed kunnen tekenen!
Er zijn verschillende materialen tot hun beschikking waarmee ze kunnen bouwen:
-

Leem (klei en stro of hooi)
Klei steentjes
Takjes/ stro/ hooi
Papier maché
Karton e.d.
Lego
Kapla

Met dit thema gaan we een aantal weken aan de slag. Als de kinderen een huis gebouwd hebben, mogen
ze dat uiteindelijk naar huis meenemen, mits het niet van Lego of bouwmaterialen van de BSO gemaakt is.
Ook van deze activiteiten zullen we documentatie maken.

GEVRAAGD:
Wij zouden ouders willen vragen om de volgende kledingstukken mee te
nemen, als ze die thuis over hebben. Wij zijn nog op zoek naar
reservekleding, voornamelijk:
-

Onderbroeken
Lange broeken

Bedankt!

- Maillots
- Leggings

