20 januari 2022
OPEN DAG EN AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
De Open Dag, die gepland stond voor woensdag 2 februari voor
CBS De Regenboog, kinderdagverblijf Calimero, de peuterspeelgroep en de buitenschoolse opvang van Kinderopvang SKR, komt
door de corona maatregelen helaas te vervallen.
Ouders, die voor hun kind interesse
hebben voor onze school, kunnen
contact opnemen om een individuele
afspraak te maken voor een
kennismakingsgesprek met directeur Nel
van den Herik en aansluitend een
rondleiding door het gebouw.
U ontvangt na afloop ook een
informatiepakket.
Kijkt u ook eens op onze website www.regenboogridderkerk.nl
voor een eerste indruk van CBS De Regenboog.
U kunt de school bereiken via het telefoonnummer 0180-486111
of door een mail te sturen aan nel.vandenherik@pcpobr.nl.
Ouders die interesse hebben voor Kinderopvang SKR kunnen
contact opnemen met de klantenservice via het telefoonnummer
0180-499322 of via de website www.s-k-r.nl .
Vóór 1 april 2022 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te hebben
ontvangen voor het volgende schooljaar 2022-2023.
Deze maand 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 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!
Hierbij de link: inschrijfformulier nieuwe leerling , waarmee u het
formulier evt. ook kunt downloaden en invullen.

ADMINISTRATIEDAG VRIJDAG 4 FEBRUARI
Herinnering: Vrijdag 4 februari heeft het team een administratiedag; alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben die dag vrij!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Deslin, Nathan, Hailey, Noèl, Julia,
Matis en Mariëlla starten met de
kennismaking op onze school.
Hartelijk welkom en veel plezier op
CBS De Regenboog!
De geplande KIJKMIDDAGEN voor
de kleutergroepen in de week van
24 januari komen helaas te vervallen
i.v.m. de actueel geldende corona
beperkingen. We vinden dit erg
jammer, maar het is niet anders.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 10 februari 2022.
De kopij graag uiterlijk 3 februari via
paula.scheele@pcpobr.nl
aanleveren.

LICHTPUNTJE
Stap in bed met dromen
en eruit met goede moed.
Van een plan zal pas iets komen,
als je niet fantaseert, maar doet.

AGENDA
20 jan.
28 jan.
4 febr.
7 febr.
7 t/m 11 febr.
17 febr.
18 febr.
23 febr.
25 febr.
26 febr. t/m
6 mrt.
8 mrt.
22 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
31 mrt.
1 april
14 april

MR vergadering (online)
Danslessen groep 1 /2
Administratiedag; leerlingen vrij;
de peuterspeelgroep is wèl open
Adviesgesprekken VO gr. 8 (online?)
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 ‘s avonds (online?)
Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 ‘s middags (online?)
Schoolschaatsen gr. 5 t/m 8
Danslessen groep 1/2
Kunstmenu Verteltheater gr. 3 /4
Studiedag team SKR en De Regenboog; alle
kinderen hebben vrij!
Voorjaarsvakantie
Luizencontroles, Kunstmenu Leskisten groep 5 /6
MR vergadering
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
Paasviering

STARTPUNT:
Week van 24 jan: 1 Sam 16:14-23 David bij Saul, 1 Sam 17:1-58 David en Goliath, 1 Sam 18 Davids
overwinningen
Week van 31 jan: 1 Sam 19 David gevlucht, 1 Sam 20 David en Jonathan
Week van 7 febr: 1 Sam 24:1-23 David spaart Sauls leven, 1 Sam 26:1-25 David doodt Saul niet

……. 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: Let’s go to the zoo!
Groep 3a en 3b: Het kan vriezen, het kan dooien
Groep 3c/4b, 4a: Het kan vriezen, het kan dooien
Groep 5a: Olympische winterspelen in Haaiendam!
Groep 5b: Samen voor goud!!!
Groep 6a: Gezelligheid in de keuken!
Groep 6/7b: Good food is a good mood!
Groep 7a: De ruimte-tv!
Groep 8a en 8b: We zien door de borden de weg niet
meer!

CORONA MAATREGELEN
Sinds zaterdag 15 januari gelden er gelukkig weer wat minder strenge regels voor ons land. Wilt u zich
wel aan de basismaatregelen blijven houden, in deze tijd van enorm veel besmettingen met de omikron
variant? Er zijn ook nieuwe afspraken bekend gemaakt voor de basisscholen.

Corona Protocol basisonderwijs, wijzigingen per 17 januari 2022:
●
●

●

Advies om geen stoffen en/of zelfgemaakte mondneusmaskers te
gebruiken maar chirurgische mondneusmaskers (wegwerpmaskers).
Quarantaine na nauw contact met een besmet persoon is niet nodig als
iemand een boosterprik van minimaal 1 week oud heeft of korter dan 8
weken geleden corona heeft gehad, mits iemand geen klachten heeft.
Maatregelen bij een uitbraak in een groep: Er is sprake van een uitbraak als er binnen één groep
3 of meer gevallen zijn (zowel kinderen als medewerkers) binnen 7 dagen.
Bij een uitbraak gaat de hele groep (inclusief medewerker) in quarantaine. Ook krijgt elk kind en
elke medewerker testadviezen: testen zo spoedig mogelijk (zelftest of test bij de GGD) en testen
op dag 5 (test bij de GGD).

SOCIAL SCHOOLS BERICHTEN
Wilt u dagelijks de berichten die we via Social Schools verspreiden, met aandacht blijven 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 helaas niet altijd.
Er zijn geen invallers meer beschikbaar en onze eigen teamleden doen wat mogelijk is, maar kunnen niet
alles opvangen. 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.

WELKOM TERUG!
Onderwijsassistente juf Robbin is na haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof weer op school
begonnen. Dinsdag 11 januari heeft ze haar taken weer opgepakt, alsof ze niet weggeweest is.
Welkom terug juf en collega!

OUDERGESPREKKEN GROEP 1 T/M 7 EN ADVIESGESPREKKEN VO
In de week van 7 februari hebben we de ouder- en deels ouder/kindgesprekken + de adviesgesprekken
VO gepland. Maandagavond 7 februari is de afgesproken avond, waarop alle leerkrachten beschikbaar
zijn. Op de andere dagen zullen de leerkrachten middagen openstellen via Social Schools. De gesprekken
zullen online plaatsvinden.

AUDIT 8 FEBRUARI
I.v.m. de geldende beperkingen i.v.m. corona wordt de geplande audit (opnieuw) verschoven naar het
tweede kwartaal 2022. Zodra de datum bekend is, laten we het u weten.

AANSTELLING LEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS
M.i.v. vrijdag 21 januari zal sport & speldocent Dion van Kralingen de lessen bewegingsonderwijs
verzorgen voor 4 groepen i.p.v. meester Glenn, die de hele week les geeft aan groep 7a. Juf Eugerie
verzorgt de gymlessen voor de andere 4 groepen. We zijn heel blij dat Dion tot de zomervakantie deze
uren in gaat vullen. Hartelijk welkom en veel succes meester Dion!

STAND VAN ZAKEN VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE
We hebben voor veel kinderen de bedragen i.v.m. de vrijwillige ouderbijdrage en
schoolreis ontvangen. Dit is heel fijn, want we hebben dit schooljaar al heel wat
uitgaven gedaan t.b.v. extra activiteiten voor onze leerlingen. Daarnaast is de
schoolreis geboekt en deze moet ook betaald worden.

Voor een aantal kinderen is er nog niet betaald via ons nieuwe handige systeem van Wis Collect. Deze
ouders hebben een betalingsherinnering gekregen en/of ontvangen deze binnenkort. Wilt u, wanneer dit
voor u geldt, alstublieft het bedrag zo spoedig mogelijk betalen? Bij voorbaat onze dank!

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
We zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de studiedag van 25 februari. Het oorspronkelijke plan
om diverse kindcentra te bezoeken, kunnen we helaas niet uitvoeren i.v.m. de corona beperkingen.
We zetten nu in goede samenwerking een alternatief programma in de steigers.

SCHAATSEN BOVENBOUW
De groepen 5 t/m 8 gaan i.p.v. vrijdag 21 januari op donderdag 17 februari
schaatsen bij de schaatsbaan in Rotterdam. Wij informeren u 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 hier via de groepsleerkracht meer
over. De entree wordt betaald door de ouderraad. De schaatshuur is voor eigen
rekening, dit is €5,- 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!

AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Na het eerste blok van 4 weken, waaraan veel kinderen van onze school hebben deelgenomen, hebben
we het tweede blok moeten verschuiven, gezien de strenge maatregelen rondom corona. Hierover bent u
geïnformeerd. We hopen z.s.m. 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.

GEVONDEN VOORWERPEN
Mist uw zoon of dochter wanten, een sjaal, muts, kleding of andere
spullen? Wilt u hem of haar dan vragen om in de hal te kijken bij de
verzamelde gevonden voorwerpen?
Alles wat niet is opgehaald door de rechtmatige eigenaar wordt vrijdag 28
januari weggegooid.

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Hierbij nogmaals het door het MT en de MR vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar
2022-2023.
Studiedag team; leerlingen vrij
Administratiedag team; leerlingen vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie

23 september 2022
26 september
22 t/m 30 oktober 2022
24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
3 februari
6 februari
25 februari t/m 5 maart
7 t/m 10 april
22 april t/m 7 mei

Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2023

18 t/m 21 mei
29 mei
19 juni
20 juni
7 juli
8 juli t/m 20 augustus 2023

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
In de peuterspeelgroep de stampertjes zijn we hard aan het werk.
We zijn bezig met het thema: ‘We gaan naar de dierentuin!’.
We maken een dierentuin in ons eigen lokaal!
We hebben al het apenverblijf, aquarium, tijgers, een giraf en nijlpaarden.
Ook kun je bij ons in de dierentuin hele lekkere koffie kopen in de dierentuin winkel.
Zo spelen we samen, creëren we dieren en zoeken we veel informatie op over de dieren.
Wat leren we veel over de dierenwereld en van elkaar!

NIEUWS VAN DE BSO

Wat fijn dat we alle kinderen weer mogen ontvangen op de BSO.
Tegen alle nieuwe kinderen zeggen wij: welkom en tegen alle andere
kinderen: welkom terug!
In de kerstvakantie was het erg rustig op de BSO. We hebben met de
kinderen die er waren geproost op het nieuwe jaar. We hadden
bubbels in champagne glazen en er zijn lekkere dingen klaargemaakt
door de kinderen zelf. Er is veel geknutseld, geskate en gestept. Er
werd een sportclinic verzorgd door crossfit en we hadden een
fitnesszaal in de gang van de school.
In het nieuwe jaar gaan we het weer heel gezellig maken met de
kinderen. Komende activiteiten staan in het teken van de winter.

