25 november 2021
ADVENT
Wij wachten op de koning die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen totdat Hij komt!
Vier kaarsen zullen branden, het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen totdat Hij komt!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Ellemijn, Hugo, Pyettro, Sem en
David starten met de kennismaking
op onze school. Hartelijk welkom en
veel plezier op CBS De Regenboog!

Het vuur van onze vreugde, de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven totdat Hij komt!
Wij wachten op de koning; zijn ster is al gezien.
Vol vrede is de morgen wanneer Hij komt!

KIJK MIDDAGEN GROEP 1/2
De voor deze week geplande kijk
middagen in de groepen 1 /2 zijn
komen te vervallen i.v.m. de
verscherpte corona maatregelen.

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

SINTERKLAASFEEST
Vrijdag 3 december hopen we Sint en zijn Pieten op CBS ‘De
Regenboog’ te ontvangen. Vanwege de verscherpte corona
maatregelen is dit nog niet helemaal zeker. We zullen Sint niet met
alle leerlingen en ouders inhalen, hij zal in het geheim op school
arriveren. Het speellokaal is dan omgetoverd tot de werkkamer
van Sint, waar hij om de beurt groep 1 t/m 4 zal ontvangen.
We hopen dat elke groep een leuke ontmoeting zal hebben met
Sint en zijn Pieten. Met de onderbouw zwaaien we Sinterklaas uit.
De bovenbouw viert Sint in de eigen groep. Dat wordt vast ook
een gezellig feest met alle surprises en gedichten.
De kleuters hoeven geen eten en drinken voor de kleine pauze
mee te nemen; daar zorgt de school voor. Ze nemen wel hun lunch
mee van thuis. De groepen 3 t/m 8 nemen wel hun eigen eten en
drinken mee, voor zowel de kleine als de grote pauze.
Gym op 3 dec:
De bovenbouw, groep 5 t/m 8, heeft deze dag géén gym.
De middenbouw, groep 3a, 3b, 3c/4b en 4a hebben deze dag wel
gym. We gaan pietengym doen, dus vergeet niet om je gymkleding
voor deze dag mee te nemen.
We hopen op een gezellig Sinterklaasfeest!

LICHTPUNTJE
HOOP
is een lichtje in je hart,
dat vandaag moed geeft
en morgen kracht.

AGENDA
25 nov.

26 nov.
29 nov.
3 dec.
22 dec.
24 dec. t/m
9 jan.
10 jan.
11 jan.
19 jan.
20 jan.
25 jan.
26 jan.
27 jan.
28 jan.
2 febr.
8 febr.

Groep 1/2e is thuis i.v.m. afwezigheid leerkracht
Voorlichting cybercriminaliteit groep 7a
Groep 8a en 8b krijgen thuisonderwijs
Schoen zetten
Danslessen groep 1/2
Groep 8a en 8b krijgen thuisonderwijs
Voorlichting cybercriminaliteit gr. 6a en 6/7b
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering 17.30 - 19.00 uur in de school (?)
òf op donderdagmorgen 23 dec.
Kerstvakantie
Eerste schooldag 2022
Luizencontroles
Ouderraad
MR
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
Open Dag (?)
Audit

STARTPUNT:
Week van 29 nov: Richt 13: Simsons geboorte, Richt 14: Simsons huwelijk, Richt 16: Simson en Delila
Week van 6 dec.: Luc 1:5-25 God belooft Zacharias, Luc 1: 26-38 God belooft, Maria vertrouwt
Week van 13 dec: Luc 1:39-56: Maria bij Elisabet, Matt 1:18-25 De droom van Jozef, Luc 1: 57-80 De
geboorte van Johannes

KERSTVIERING
Woensdag 22 december hopen we met alle kinderen in hun
eigen groep het kerstfeest te vieren van 17.30-19.00 uur.
Wij zullen met elkaar luisteren naar het kerstverhaal waarin de
geboorte van Jezus centraal staat. We zingen liedjes en zeggen
gedichtjes op. Daarna is het tijd voor een klein hapje en een
drankje. Verdere informatie hierover volgt.
Wanneer de verscherpte corona maatregelen een andere
invulling vereisen, dan zullen we de kerstviering
donderdagmorgen onder schooltijd in de groepen organiseren. De kinderen mogen deze avond feestelijk
gekleed op school komen. We vinden kerstmanpakken, kerstmutsen en prinsessenjurken voor deze
viering niet gepast. Wilt u hier rekening mee houden? Bedankt!

……. 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: Aye, aye, kapitein!

Groep 3a en 3b: De speelgoedwinkel
Groep 3c/4b, 4a: Kijk mij nou!
Groep 5a: Ontwerpbureau “De Haaien”
Groep 5b: Kaartje to go
Groep 6a: Er is post!?
Groep 6/7b: Zolang de (kerst)voorraad strekt
Groep 7a: Buitenspeel Bureau
Groep 8a en 8b: Fashion Victims

WISCOLLECT EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
Begin november hebben alle ouders via Social Schools een bericht met link ontvangen, waarmee de
vrijwillige ouderbijdrage en de kosten voor de schoolreis van 24 juni betaald kunnen worden. Er hebben
gelukkig al veel betalingen plaatsgevonden! Zo kunnen we hopelijk alle extra activiteiten blijven
aanbieden aan onze leerlingen; voor het overzicht zie de schoolgids blz. 45 en de eerder aan u gemailde
brief. Daarnaast kunnen we dan in juni ook op schoolreis. Ouders, die over het vorige schooljaar een
betalingsachterstand hebben, zijn hier inmiddels over geïnformeerd en hebben het vriendelijke verzoek
gekregen dit bedrag alsnog te betalen.

NIEUWE UITDAGING
Intern begeleider en groepsleerkracht juf Marije heeft besloten om na ruim 13 jaar een nieuwe uitdaging
aan te gaan. Ze neemt eind december afscheid van CBS de Regenboog en vervolgt haar carrière op een
andere plaats in het onderwijs. We vinden het heel jammer dat ze vertrekt, maar respecteren haar
besluit. De kinderen en medewerkers gaan haar na al die jaren missen.
Bedankt voor je grote inzet voor en betrokkenheid bij onze school. Alle goeds gewenst Marije!

SOCIAL SCHOOLS BERICHTEN
Wilt u dagelijks de berichten die we via Social Schools verspreiden, met aandacht lezen? Het kan zomaar
ineens zo zijn dat uw dochter of zoon een dag vrij is i.v.m. het ontbreken van een leerkracht voor de
groep. Uw kind moet dan thuisblijven. Opvangen in een andere groep is vrijwel onmogelijk, omdat er
momenteel meerdere groepen tegelijk thuis zijn i.v.m. besmettingen en quarantaines.
We proberen iedere dag alle groepen zo goed mogelijk te bemannen, maar de afgelopen weken is dat al
een aantal keren niet gelukt. Er zijn geen invallers meer beschikbaar en onze eigen teamleden doen wat
mogelijk is, maar kunnen niet blijven bijspringen. Wilt u zoveel mogelijk uw netwerk benutten voor evt.
opvang van uw kinderen? We begrijpen dat het heel lastig is om dit op stel en sprong te moeten regelen,
maar wij staan met onze rug tegen de muur. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

CORONA MAATREGELEN
We hebben door het oplopende aantal corona besmettingen te maken met aangescherpte corona regels
m.i.v. 24 november en dringende adviezen. Ook binnen onze school zijn er diverse teamleden en een
aantal kinderen bij wie corona is vastgesteld. Beide groepen 8 krijgen thuisonderwijs van 18 t/m 26
november i.v.m. het fors oplopende aantal besmettingen. Groep 4a en 6a moesten een dag of meerdere
dagen thuis blijven i.v.m. quarantaine, een corona besmetting en ‘gewone’ ziekte van de leerkracht.
Wilt u zich aan de volgende regels houden: regelmatig handen wassen,
testen bij klachten óók als je gevaccineerd bent, hoesten en niezen in de
elleboog en voldoende ventileren?
En wilt u opnieuw anderhalve meter afstand tot de ander bewaren?

Dit geldt overal en ook rondom en in onze school. Wanneer er binnen niet voldoende afstand kan worden
gehouden; draagt u dan een mondkapje? Onze medewerkers hebben dit dringende advies ook gekregen.
En wilt u grote groepen vermijden?
Ter herinnering: Willen de ouders van de leerlingen vanaf groep 3 afscheid nemen bij het hek en niet het
schoolplein op komen? Laten we er met elkaar alles aan doen om het aantal besmettingen terug te
dringen en corona onder controle te krijgen!

GESLAAGD!
Twee leerkrachten hebben het afgelopen jaar een pittige opleiding gevolgd
en keihard gewerkt aan het verwerven van meer kennis en vaardigheden,
die op de werkvloer kunnen worden gedeeld en ingezet.
Juf Christa heeft op 10 november haar diploma in ontvangst mogen nemen
als specialist hoogbegaafdheid. Juf Cheryl heeft op 24 november haar
diploma ontvangen en is nu gedragsspecialist.
Van harte gefeliciteerd collega’s! We zijn trots op jullie dat dit gelukt is, naast jullie dagelijkse taken als
groepsleerkracht.

AFSCHEID LEERKRACHT
In onderling overleg heeft juf Laura besloten haar werkzaamheden als groepsleerkracht op CBS de
Regenboog te beëindigen. Zij gaat zich meer toeleggen op haar expertise op het gebied van rekenen.
Meester Glenn zal de taken van juf Laura voor de groep overnemen tot een vervanger is gevonden.
Bedankt voor je inzet voor de leerlingen en de school Laura! Veel succes bij je nieuwe werk.

KWINK; OOG HEBBEN VOOR ELKAAR!
We hadden het in één van de afgelopen weken over “de keuze
check”. We willen allemaal weleens wat en hebben dan duidelijk
in ons hoofd wat we zelf willen.
In deze les leerden we om bij het maken van keuzes ook te
bedenken wat de ander wil. Dan kan je immers overwegen wat
wijs is om te doen.
Om daar wat verder op in te gaan, tekenden en knipten we in
drietallen een oog met een gaatje op de plaats van de pupil.
Iedereen bleek een eigen idee te hebben over hoe dat oog er dan
uit moest komen te zien en het mocht ook alleen maar in één
kleur. Best lastig! Het vereiste echt overleg om te bedenken hoe
de klus handig te klaren.
Dat gaf de kinderen iets om over na te denken. Als je oog hebt
voor elkaar, dan kijk je naar de ander. Iemand zegt wat hij ergens
van vindt, maar we kwamen er ook achter dat je ook aan iemands
gezicht kunt zien en inschatten hoe je tot een gezamenlijk besluit
kunt komen.
Het is dus belangrijk om “oog te hebben voor elkaar”. Daarna hebben we ook door de pupil van het oog
om ons heen gekeken. Door zo’n klein gaatje kan je iets scherp zien.
De ogen hangen nu op onze kwink kastdeuren. Ze herinneren ons eraan om oog te hebben voor elkaar.

Zo bedenken kinderen situaties, waarin ze bedacht hebben dat het handig was om oog te hebben voor
elkaar. Bijvoorbeeld bij gedoe bij het voetballen, maar ook bij het bepalen welk spel je gaat spelen.
Het maakt dat we leren om niet alleen voor onszelf te denken, maar samen, in overleg, tot een actie over
te gaan. Fijn, zo’n kastdeur met ogen. Een goede plek om steeds even naar te verwijzen!

AFSLUITING CRUIJFF COURT
We ontvingen op 18 november een telefoontje en een brief van de gemeente. Hierin werd ons
meegedeeld, dat burgemeester Anny Attema bevolen heeft het CRUIJFF COURT voorlopig af te sluiten
i.v.m. heftige overlast, veroorzaakt door de jeugd na schooltijd. De beheerder van de buurtsportlocatie is
al enige tijd i.v.m. ziekte afwezig. Omdat wij met de kinderopvang en school de BSL intensief gebruiken,
hebben we een sleutel van het hek gekregen. Dit gaat alleen open op de momenten dat we er gebruik
van maken en sluiten we daarna weer af. De doorgang van en naar de bushalte in de Bachstraat blijft
beschikbaar.

AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Na het eerste blok van 4 weken, waaraan veel kinderen van onze school deelnemen, volgt een tweede
blok in de periode tot de kerstvakantie. In januari/februari 2022 gaan we onze leerlingen een derde en
laatste blok met extra naschoolse activiteiten aanbieden. We bekostigen de activiteiten vanuit de
subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2e tranche.

TWEE BEROEMDE LEERLINGEN!
Sam en Sterre, leerlingen van onze school, hebben meegedaan aan de
Ridderkerkse jeugdproductie ‘De Gelaarsde Poes.’
Ze hebben een leuke tijd gehad, veel geleerd en nog meer ervaring
opgedaan. Een mooie foto van deze kanjers willen we graag met u delen!
Goed gedaan Sam en Sterre!

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS GEVRAAGD !
We zijn dringend op zoek naar een vakleerkracht bewegingsonderwijs, die voorlopig op vrijdag van 8.30 14.00 uur gymlessen kan geven aan leerlingen uit groep 3 t/m 8. Juf Esther, één van onze leerkrachten die
gym zou geven, is al langere tijd ziek. Meester Glenn, de andere leerkracht die gym gaf op vrijdag, staat
voorlopig op deze dag voor zijn groep. Kent u iemand die tijdelijk deze taak op zich kan en wil nemen en
beschikt over de juiste bevoegdheid? Ja? Graag een reactie naar directeur Nel van den Herik, via het
mailadres nel.vandenherik@pcpobr.nl. Bedankt voor het meedenken!

VERKEER
Wilt u, wanneer u uw kind met de auto naar school brengt of ophaalt, uw auto parkeren
op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen in de nabije omgeving van onze school? En
niet uw auto voor de garageboxen zetten van de bewoners van de appartementen aan de
Bachstraat? We ontvingen klachten van de bewoners; zij kunnen nu regelmatig hun
garagebox niet openen en niet weg of juist de auto of fiets binnen zetten.

Wilt u uw zoon of dochter ook niet midden op straat laten in- of uitstappen? Dit is echt heel gevaarlijk.
En willen alle kinderen en ouders eraan denken, dat ze van hun fiets afstappen, zodra ze het trottoir en
vervolgens het schoolplein op komen? Denk aan alle andere weggebruikers en ook aan de kinderen en
ouders op het plein. En tenslotte: Zet je licht aan! Bedankt.

NIEUWS VAN DE BSO

Sinterklaas is weer in het land, wat een
spannende tijd voor de kinderen.
Op de BSO gaan we met de kinderen weer
allerlei activiteiten doen rondom Sinterklaas.
Naar aanleiding van vragen van ouders over
ruildagen: de BSO heeft momenteel, net als
alle andere kinderopvangorganisaties, te
maken met personeelstekort.
Wij doen ons best om ruil aanvragen goed te
keuren wanneer dat mogelijk is.

Helaas moeten we op dit moment de meeste
aanvragen afkeuren, omdat we niet genoeg mensen op de groep hebben staan om extra kinderen op te
vangen. We hopen zo snel mogelijk weer wat leuke nieuwe collega’s aan u te mogen voorstellen.
Inmiddels hebben we wel af en toe (mannelijke) invalkrachten vanuit Double Sports. Het is erg leuk om te
zien hoe zij vanuit een andere invalshoek met de kinderen werken. We hopen vaker met dit uitzendbureau samen te kunnen werken.

