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NATIONAAL SCHOOLONTBIJT

KORT

Vandaag ontbijten we in alle groepen op school. We hopen dat het
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
ons smaken zal!
Jill en Mila starten met de
kennismaking op onze school.
AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Hartelijk welkom en veel plezier op
Deze week is het extra aanbod aan naschoolse activiteiten voor
CBS De Regenboog!
onze leerlingen gestart, bekostigd vanuit de 2e tranche subsidie
‘Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s‘. In goede samenwerking
met Facet Ridderkerk hebben we dit kunnen organiseren.
KIJK MIDDAGEN GROEP 1/2
Na het eerste blok van 4 weken, volgt een tweede. Afhankelijk van In de week van 23 t/m 26 november
de interesse van onze leerlingen en hun ouders kunnen we evt. in zijn de ouders van de kleuters van
januari/februari 2022 een derde en laatste blok aanbieden.
harte welkom om tussen 14.00 en
Uiterlijk 12 november nemen we hierover een besluit.
14.15 uur een kijkje te nemen in het
lokaal van hun zoon of dochter.

WISCOLLECT EN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Maandag 1 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. Het was even schrikken, want de mailbox van directeur
Nel van den Herik stroomde vol met berichten van ontvangen
iDEAL betalingen. Maar het is wel héél goed nieuws! We hopen
dat alle ouders de link benutten, zodat op korte termijn voor alle
kinderen betaald is. De automatische incasso is hiermee vervallen.
Ouders, die over het vorige schooljaar een betalingsachterstand
hebben, worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

STUDIE- EN ADMINISTRATIEDAG
Vrijdag 19 november heeft het team een studiedag.
Het programma bestaat uit een BHV training en een basistraining
over het werken met de meldcode. Maandag 22 november
hebben we administratiedag, waarop o.a. de groepsbesprekingen
worden gehouden. De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben beide
dagen vrij. De peuterspeelgroep en de BSO zijn wel open.

KERSTVIERING
Woensdag 22 december vieren alle kinderen in hun eigen groep
het kerstfeest 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.
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.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 25 november 2021.
De kopij graag uiterlijk 18 november
via paula.scheele@pcpobr.nl
aanleveren.

LICHTPUNTJE

AGENDA
4 nov.

8 nov.
15 nov.
16 nov.
18 nov.
19 nov.
22 nov.
23 nov.
24 nov.
25 nov.
26 nov.
29 nov.
3 dec.
22 dec.
24 dec. t/m
9 jan.
2 febr.

Nationaal Schoolontbijt, Open Lesdag Farel, GMR
Voorlichting gameverslaving en vriendschappen
groep 6a en 6/7b
Voorlichting gameverslaving en vriendschappen
groep 7a, 8a en 8b
Voorlichting sexting en grooming
groep 6a en 6/7b
Groep 8a en 8b naar het Gemini College
Voorlichting sexting en grooming
groep 7a, 8a en 8b
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,
Voorlichting cybercriminaliteit groep 7a, 8a en 8b
Danslessen groep 1/2,
Kijkmiddag 1/2c, 1/2d en 1/2e
Voorlichting cybercriminaliteit gr. 6a en 6/7b
Sinterklaasfeest op school
Kerstviering 17.30 - 19.00 uur in de school
Kerstvakantie
Open Dag

STARTPUNT:
Week van 8 nov: Jozua 1:1-18 Jozua’s opdracht, Jozua 2:1-24 Verspieders, Jozua 3 & 4 De doortocht
Week van 15 nov: Jozua 6: De val van Jericho, Jozua 9:1-27 Gibeonieten
Week van 22 nov: Richt 6:1-24 Roeping van Gideon, Richt 6:25-40 Gideons opdracht, Richt 7 Overwinning
van Gideon

……. 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

KINDEREN IN DE KERK
Voor de herfstvakantie hebben alle klassen van de Regenboog een
bezoek aan de Christus is Koning kerk gebracht. Daar bekeken de
kinderen de kerk met onder andere het doopvont, de kaars, het orgel,
de piano, het kruis, de gedenkstenen en de preekstoel.
Meneer van den Bogerd of dominee Gerard van de Wetering vertelden
het verhaal uit de Bijbel over het gouden kalf. Er was ruimte voor de
kinderen om vragen te stellen en we hebben ook met elkaar gezongen
en gebeden. Kinderen mochten hiervoor gebedspunten aandragen.
Voor sommige kinderen was het een kennismaking met een kerk
voor andere kinderen gaf het herkenning. Zo kunnen kerk en
school in verbinding staan met elkaar onder de veelkleurige
Regenboog! We zijn heel dankbaar dat we dit met elkaar hebben
mogen doen en dat er vanuit de kerk zo veel vrijwilligers
betrokken waren om ons te ontvangen. Wilt u de kerk ook met
eigen ogen zien, bent u altijd van harte welkom om een dienst bij
te wonen in de Christus is Koningkerk. Deze dienst begint elke
zondagmorgen om 09.30 uur.

VOORLICHTING DOOR FACET RIDDERKERK
Katyana Timmermans van Facet Ridderkerk verzorgt deze weken in het kader van preventie voorlichting
over diverse onderwerpen in groep 6 t/m 8. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen informatie
krijgen over diverse eigentijdse actuele onderwerpen, waar ook de gevaren van social media besproken
worden. De voorlichting wordt gegeven, rekening houdend met de leeftijd van de kinderen.

25-JARIG JUBILEUM JUF MARIANNE
Juf Marianne was in augustus 2021 25 jaar werkzaam in het onderwijs! Een mooie
mijlpaal, waar we blij mee zijn. Op 16 november viert ze met haar groep dat ze in
november óók 25 jaar op CBS De Regenboog werkt. Hartelijk gefeliciteerd juf en collega
Marianne! We hopen dat je nog vele jaren met plezier op onze school blijft werken.

CORONA MAATREGELEN
We hebben door het oplopende aantal corona besmettingen in ons land en onze regio helaas opnieuw te
maken met aangescherpte corona regels en dringende adviezen. Ook binnen onze school zijn er diverse
gezinnen waar corona is vastgesteld. Tijdens de persconferentie van dinsdag 2 november is o.a. het
verzoek aan de bevolking gedaan om zich te houden aan de basisregels. Deze regels zijn: 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? 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!

HOOFDLUISCONTROLES
In de week na de herfstvakantie zijn alle kinderen nagekeken op de aanwezigheid van hoofdluis. Een
grote groep ouders uit de hoofdluis werkgroep was hierbij betrokken. Hartelijk bedankt! Wanneer er
onverhoopt hoofdluis of neten zijn aangetroffen in het haar van uw zoon of dochter, wordt u hierover
altijd door de leerkracht geïnformeerd. Op dit moment zijn er enkele groepen waar hoofdluis is
geconstateerd; de ouders van deze leerlingen zijn hierover door de leerkracht geïnformeerd.

VEILIG VERKEER
AAN in het donker: Als fietser ben je kwetsbaar in het verkeer. Zeker als het donker wordt, dan is het
extra belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Daarom steunt Veilig Verkeer Nederland de
overheidscampagne AAN in het donker! Hoe sta jij aan?
1. Zet je fiets licht aan. Meedoen is makkelijk! Een handige cue is de straatverlichting.
Staat deze aan? Dan is het tijd je fietsverlichting aan te zetten. Ook bij regen of mist is
verlichting verplicht.
2. Check je fiets. Is jouw fietsverlichting en -reflectie in orde? Je controleert het
gemakkelijk op school met het project Veilig op de Fiets of thuis met de online VVN
Fietscheck.
3. Val op met je kleding. Bij regen, schemering en in het donker valt felleof lichtgekleurde kleding het
beste op. Bij mist ben je beter zichtbaar in donkere kleding. In alle gevallen helpen reflecterende strips
ook om beter op te vallen.

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
Op 14 oktober hadden PCPO en SKR samen een beleidsdag. Dit ging onder andere over het inzetten van
onze medewerkers en hoe we hierin kunnen samenwerken. We willen elkaar aanvullen, met als doel het
beste te bereiken voor de kinderen. We hebben met elkaar gesproken over het maken van gezamenlijk
beleid. De volgende beleidsdag gaan we hiermee verder. Daarnaast zijn we druk bezig met de
voorbereidingen voor ons gezamenlijke inspiratie bezoek op 25 februari bij een Kindcentrum, waar
onderwijs en opvang in elkaar vervlochten is. Hiervan houden we u op de hoogte. Vooral over datgene
wat wij hiervan kunnen leren en wellicht overnemen.
Met vriendelijke groet, Yvonne de Snoo, locatiemanager Kinderopvang SKR

KID & FIT
Binnen CBS De Regenboog verzorg ik de oefentherapie voor kinderen met een motorisch probleem, denk
hierbij aan hulpvragen zoals het niet goed meekomen met leeftijdsgenoten tijdens de gym/ buitenspelen
of tijdens de fijne motoriek en het schrijven. In dit stuk wil ik het onderwerp richtingsmoeilijkheden en
schrijven extra onder de aandacht brengen.
Schrijven is een complexe vaardigheid, elk leesletter moet namelijk vertaald worden in een schrijfletter.
Alle schrijfletters moeten vervolgens worden opgeslagen in het motorisch geheugen en daarna opnieuw
opgehaald en vertaald worden in bewegingen. Zowel bij het opslaan van het motorisch patroon als bij het
ophalen ervan uit ons motorisch geheugen, kunnen er moeilijkheden optreden. Het vertalen van de letter
in spierbeweging kan ook moeilijk verlopen als er geen goede coördinatie of als de fijne motoriek
onvoldoende ontwikkeld is, een ‘a’ wordt dan bijvoorbeeld een ‘d’ en een ‘e’ een ‘l’.
Kinderen met richtingsmoeilijkheden draaien letters en cijfers om en redeneren soms anders dan andere
kinderen. Deze kinderen zijn meestal rechts-links georiënteerd en hebben moeite met onze algemene

aanvaarde werkwijze en werkrichting (van links naar rechts). Vaak hebben deze kinderen moeilijkheden
met ruimtelijke oriëntatie, met links en rechts, chronologie en met gestructureerd vertellen.
Naast de duidelijke uitwendige kenmerken die merkbaar zijn in het spreken of op papier zijn er andere
signalen die niet direct merkbaar zijn, deze kinderen maken de omkeringen niet meer op papier maar wel
in hun hoofd. Zij hebben intussen geleerd dat hun eigen richtingsgevoel als ‘fout’ wordt gezien door de
ander en brengen telkens een correctie aan voor ze een woord opschrijven of een rekensom maken, best
vermoeiend dus. De signalen van richtingsmoeilijkheden zijn verwant aan de kenmerken van dyslexie en
dyscalculie, maar niet alle kinderen met richtingsmoeilijkheden hebben dyslexie en niet alle kinderen met
dyslexie hebben richtingsmoeilijkheden.
Het is vrij normaal als een kind omkeringen maakt tot in groep 4 of 5. Bij twijfel of grote moeilijkheden
(kind loopt vast) is het raadzaam om snel op te treden. Kinderen met richtingsmoeilijkheden hebben niet
noodzakelijk therapie nodig, nader onderzoek is echter raadzaam zodat de sterke en de zwakke punten
van een kind in kaart worden gebracht, waarna er adviezen en tips kunnen worden gegeven.
Heeft u vragen over dit onderwerp of een andere vraag met betrekking tot de motoriek van uw kind,
neem dan contact op via onderstaande gegevens.
Leidiza Cardoso Silva, Si- en Kinderoefentherapeut, Aanwezig op de maandag en donderdag
Tel. 06-17467514 Email: leidiza@kidenfit.nl

MR
Donderdagavond 28 oktober hadden we weer een MR vergadering. Door middel van dit
berichtje proberen we jullie een (klein) inkijkje te geven in de onderwerpen die we
bespreken met elkaar. Er werd een document gedeeld met de cijfers van het
ziekteverzuim onder het personeel in 2020-2021. Daarnaast was er een ARBO jaarverslag
gemaakt. Alles wat er het afgelopen jaar is gebeurd op het gebied van de
arbeidsomstandigheden wordt hierin genoteerd. Een terugkerend onderwerp is bijvoorbeeld ruimtegesprek in de school en het lerarentekort.
Een volgend onderwerp was het schooljaarplan 2020-2021. De doelen uit dit plan zijn geëvalueerd. Deels
behaalde doelen en niet behaalde doelen worden weer meegenomen in het schooljaarplan 2021/2022.
Als ouders van de MR krijgen we zo een inkijkje in alle plannen. Alles moet op papier verantwoord
worden, overal (bijvoorbeeld voor extra gelden) moet een duidelijk plan voor geschreven worden en dit
wordt gekoppeld aan doelen. Ook moet het vaak aan bepaalde eisen voldoen. Alles, maar dan ook alles,
moet verantwoord worden en overal is een speciaal potje voor. En het ene potje mag niet gebruikt
worden voor het andere. Wát een werk. Duidelijk werd dat het weer gelukt is om alle plannen op tijd af
te krijgen. En deze plannen geven een goed en transparant inzicht in de keuzes die de school maakt om
onze leerlingen te laten groeien met de talenten die ze hebben.
Vervolgens namen we het jaarverslag 2020-2021 door. Wat is er veel gebeurd in het afgelopen
schooljaar! Het werd overschaduwd door corona, strenge maatregelen, thuisonderwijs en digitaal
onderwijs.
De begroting, de actuele leerlingenprognose en het protocol weeralarm hebben we met elkaar
doorgenomen. De nieuwe directeur-bestuurder mw. Anke Langmuur heeft kennisgemaakt met onze
school. Daarnaast bespraken we de ontwikkelingen van het kindcentrum en dan specifiek de
samenwerking tussen school en de kinderopvang. De eerste gezamenlijke studiedag van dit schooljaar zit
er alweer op! Deze was op 22 september. Onze volgende vergadering is dinsdag 23 november 2021.
Vriendelijke groet, Maartje Verbree, Hilda Zomerhuis, Rozemarijn Moonen. Mede namens: Nel, Merel en
Wiebe.

NIEUWS VAN DE BSO
Het was een hele leuke herfstvakantie.
Met de kinderen die er waren, zijn we verder gaan bouwen aan ons
thema: Kunnen wij het bouwen? (nou en of!) Er waren grote blokken
om mee te bouwen en een heuse bouwplaats met zand.
Met melkpakken bouwden we zelfs een heel dorp. Op dinsdag kwamen
de Mad Scientists langs en die lieten de kinderen bouwen met
spaghetti en spekjes, dat was leuk experimenteren!
Deze week maken we al onze mooie bouwwerken af en daarna
beginnen we aan een nieuw thema, dat we samen met de kinderen
gaan kiezen.

