16 december 2021
KERSTVIERING 17 DECEMBER
Vrijdagmorgen 17 december vieren we onder schooltijd de
geboorte van de Here Jezus in alle groepen. Meer dan 2000 jaar
geleden kwam Gods Zoon als kind op de aarde, in een stal in
Bethlehem. Juist nu, in een roerig 2021, is het heel bijzonder dat
we dit met blijdschap en verwondering mogen gedenken. God laat
ons niet alleen; Hij houdt de wereld in Zijn hand! Komt laten wij
aanbidden, die Koning!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Nikki, Bastiaan, Pim, Jay-Jay en
Benjamin starten met de
kennismaking op onze school.
Hartelijk welkom en veel plezier op
CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLINGEN
Lars uit groep 1/2e gaat verhuizen
en vertrekt van onze school; alle
goeds gewenst!
De KERSTVAKANTIE wordt
vervroegd i.v.m. corona en start
maandag 20 december al.
De kinderen mogen deze dag een extra lekkere lunch van thuis
meenemen in hun broodtrommeltje. We houden de normale
schooltijden aan.

OPEN DAG EN AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
De Open Dag, die gepland staat voor woensdag 2 februari voor
CBS De Regenboog, kinderdagverblijf Calimero, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang SKR, kan
hopelijk doorgang vinden, maar dit is allerminst zeker i.v.m. de
strenge corona maatregelen. Ouders, die voor hun kind interesse
hebben voor de school, kunnen ook contact opnemen om een
individuele afspraak te maken voor een kennismaking met en een
rondleiding door directeur Nel van den Herik. U kunt de school
bereiken via het nummer 0180-486111. Ouders die interesse
hebben voor Kinderopvang SKR kunnen contact opnemen met de
klantenservice via 0180-499322 of via: www.s-k-r.nl
Vóór 1 april 2022 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te hebben
ontvangen voor het volgende schooljaar 2022-2023. In januari
2022 starten we met de eerste plannen voor de formatie en
groepsindeling. Hoe eerder we weten hoeveel leerlingen er
instromen, hoe beter we de juiste keuzes kunnen maken voor de
groepsindeling vanaf augustus 2022. Heeft u thuis misschien nog
een inschrijfformulier liggen van een zoon of dochter, die vóór 1
oktober 2022 al 4 jaar wordt? Wilt u dit dan z.s.m. op school
inleveren? Bedankt!

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 20 januari 2022.
De kopij graag uiterlijk 13 januari
via paula.scheele@pcpobr.nl
aanleveren.

LICHTPUNTJE
Hij kwam bij ons
heel gewoon
Immanuël
de mensenzoon.
God met ons,
gisteren
vandaag
en volgend jaar!

AGENDA
17 dec.
Kerstviering in de groepen (mo)
20 t/m 23 dec. School dicht i.v.m. besluit regering; géén
onderwijs op afstand.
24 dec. t/m
Kerstvakantie
9 jan.
10 jan.
Eerste schooldag 2022
11 jan.
Luizencontroles (?)
19 jan.
Ouderraad
20 jan.
MR
25 jan.
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b (?)
26 jan.
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e (?)
27 jan.
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b (?)
28 jan.
Danslessen groep 1 /2 (?)
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e (?)
2 febr.
Open Dag (?)
4 febr.
Administratiedag; leerlingen vrij;
de peuterspeelgroep is wèl open
7 febr.
Adviesgesprekken VO gr. 8
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 ‘s avonds
8 t/m 11 febr. Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 ‘s middags
8 febr.
Audit
18 febr.
Danslessen groep 1/2
23 febr.
Kunstmenu Verteltheater gr. 3 /4
25 febr.
Studiedag team SKR en De Regenboog; kinderen
zijn vrij
26 febr. t/m
Voorjaarsvakantie
6 mrt.

STARTPUNT:
Week van 20 dec: Luc 2: 1-8: Jezus is geboren, Luc 2:8-20: De herders, Matt 2: 1-12 De wijzen ⇒ vervalt
Week van 10 jan: 1 Sam 1:1-28 Geboorte Samuël, 1 Sam 3 Roeping Samuël, 1 Sam 8:1-22 Het volk wil een
koning
Week van 17 jan: 1 Sam 9:10-27 Het volk krijgt een koning, 1 Sam 15:1-31 Saul is ongehoorzaam,
1 Sam 16:1-13 David de herder, gezalfd

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 op dit moment onmogelijk.
We proberen iedere dag alle groepen zo goed mogelijk te bemannen, maar dat lukt lang niet altijd.
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 hebben regelmatig
geen andere keuze. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

CORONA MAATREGELEN Wilt u zich aan de volgende regels blijven houden: regelmatig handen
wassen, testen bij klachten óók als je gevaccineerd bent, hoesten en niezen in de elleboog en voldoende

ventileren? En steeds 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? Gaat u testen bij klachten? Laten we er met elkaar alles aan doen om
het aantal besmettingen terug te dringen en corona onder controle te krijgen!

KINDEREN MET EEN VOEDSELALLERGIE
Heeft uw zoon of dochter een voedselallergie of -intolerantie? Zo ja, heeft u dit bij het intakegesprek van
uw vierjarige kleuter gemeld? Of is dit later ontdekt en is de leerkracht hiervan op de hoogte gesteld?

SCHAATSEN BOVENBOUW
De groepen 5 t/m 8 gaan op vrijdag 21 januari schaatsen bij de schaatsbaan in Rotterdam. Wij informeren
u nu alvast hierover omdat we uw hulp kunnen gebruiken. Die dag zijn we op zoek naar veel chauffeurs.
We starten om 10.50 uur en schaatsen tot 12.20 uur; deze tijden graag alvast vrijhouden in uw agenda.
Binnenkort hoort u via de groepsleerkracht hier meer over. De entree wordt betaald door de ouderraad.
Maar de schaatshuur is voor eigen rekening. Dit is 5 euro. Natuurlijk kunt u ook eigen schaatsen
meegeven. U heeft dus nog even om in uw omgeving te vragen of u die dag schaatsen kunt lenen!

KUNSTKERSTBOOM OVER?
Heeft u soms thuis een kunstkerstboom over die wij als school mogen ‘adopteren’?
Wij komen er enkele tekort. Graag uw reactie wanneer u ons in januari een overtollig
exemplaar wil schenken. Bedankt!

AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Na het eerste blok van 4 weken, waaraan veel kinderen van onze school hebben deelgenomen, hebben
we helaas moeten besluiten om het tweede blok te verschuiven, gezien de strenge maatregelen rondom
corona. Hierover bent u geïnformeerd. We hopen in het eerste kwartaal van 2022 onze leerlingen het
tweede en derde blok met extra naschoolse activiteiten aan te bieden.
We bekostigen de activiteiten vanuit de subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2e tranche.

INTERN BEGELEIDER/ BEGELEIDER ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS BOVENBOUW
Op onze website www.regenboogridderkerk.nl vindt u de omschrijving van de vacature IB/BOGO
bovenbouw, die per 1 februari op onze school ontstaat. Heeft u interesse? Kent u iemand die
geïnteresseerd is in deze mooie baan op onze kleurrijke school? Neem een kijkje op onze website!

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. Op onze website is de vacature ook te vinden.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Hierbij het door het MT en de MR vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar 2022-2023.
Studiedag team; leerlingen vrij
23 september
Administratiedag team; leerlingen vrij 26 september
Herfstvakantie
22 t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie
24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
Administratiedag team; leerlingen vrij 3 februari
Studiedag team; leerlingen vrij
6 februari
Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart
Paasvakantie
7 t/m 10 april
Meivakantie
22 april t/m 7 mei
Hemelvaartsvakantie
18 t/m 21 mei
Pinkstervakantie
29 mei
Administratiedag team; leerlingen vrij 19 juni
Studiedag team; leerlingen vrij
20 juni
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als
7 juli
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2023
8 juli t/m 20 augustus 2023

KERST- EN NIEUWJAARSGROET
We hebben (bijna) een opnieuw veelbewogen jaar achter de rug. Wat een zorgen, onrust, ziekte en
heftige ontwikkelingen in de wereld, alleen al door corona! Voor u als ouders, doordat u en/of uw
kind(eren) ziek werden, door onverwachte thuiswerkdagen of vrije dagen van de kinderen, omdat ze in
quarantaine moesten of we geen vervangers meer hadden en/of door zorgen om het kunnen behouden
van werk. Voor ons als team, omdat het iedere dag weer spannend was of we alle groepen konden
bemensen en door extra hard te werken omdat daarnaast ook iedere keer thuisonderwijs voor enkele
kinderen of een hele groep verzorgd moest worden. Alle waardering voor uw begrip, flexibiliteit en
medewerking! We wensen degenen die nu ziek zijn van harte een volledig herstel toe.
Tevens oprechte dank voor de grote inzet van het team en alle vrijwilligers in deze hectische tijd!
Komende weken maken we even pas op de plaats en hopen we een beetje tot rust te komen tijdens de
vervroegde kerstvakantie. We wensen u met uw gezin en naaste familieleden alle goeds toe voor de
komende kerstdagen: ‘Want een Kind is ons geboren!’ We wensen u een gezond en voorspoedig 2022!

NIEUWS VAN DE BSO

SINTERKLAAS
De Sint heeft de kinderen van de BSO blij verrast met allerlei leuke
cadeaus om mee te spelen, zowel buiten als binnen. Stepjes, skates,
ballen, spelletjes, strijkkralen, kaptafel spullen en zelf een Wii en
een televisie mochten de kinderen allemaal uitpakken. Iedereen kan nu naar hartenlust hiermee spelen!
Elk kind heeft die dag ook een chocoladeletter mogen versieren en kreeg iedereen de week voor
Pakjesavond een eigen chocoladeletter.
HERINNERING
Vergeet u niet om uw kind(eren) af te melden als zij niet naar de BSO komen? Dit geldt ook voor de
kerstvakantie.
RUILEN VAN DAGEN
U bent inmiddels op de hoogte gesteld over het veranderen van het ruilen van dagen. Hiervoor geldt
vanaf 2022 een puntensysteem.
GEVRAAGD
Wij vragen om meisjes onderbroeken vanaf maat 98/ 110. Die kunnen ingeleverd worden bij een van
onze pedagogische medewerkers.
Bij voorbaat dank.

