10 februari 2022
AANMELDEN NIEUWE LEERLINGEN
Ouders, die voor hun kind interesse hebben
voor onze school, kunnen contact opnemen
om een 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 tel. nr 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 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.

AUDIT 30 MEI
I.v.m. de geldende beperkingen i.v.m. corona is de geplande audit
(opnieuw) verschoven naar het tweede kwartaal 2022. De nu
vastgestelde datum is maandag 30 mei.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Rhowie is begonnen in groep 1/2e.
Giulia, Lillian, Lise, Tobias, Olivia en
James starten met de kennismaking
op onze school. Hartelijk welkom en
veel plezier op CBS De Regenboog!
I.v.m. de DE STUDIEDAG KINDCENTRUM hebben alle kinderen op
vrijdag 25 februari vrij!

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

LICHTPUNTJE

AGENDA
10 en 11 febr.

Oudergesprekken gr. 1 t/m 7 ‘s middags (online)
Adviesgesprekken VO groep 8
14 t/m 17 febr. Adviesgesprekken VO groep 8
17 febr.
Schoolschaatsen groep 5 t/m 8,
Broodje knakworst voor groep 1 t/m 4
18 febr.
Danslessen groep 1/2
23 febr.
Kunstmenu Verteltheater groep 3 /4
25 febr.
Studiedag kindcentrum team SKR en De
Regenboog; alle kinderen hebben vrij!
26 febr. t/m
Voorjaarsvakantie
6 mrt.
8 mrt.
Luizencontroles vervallen,
Kunstmenu Leskisten groep 5 /6
15 mrt.
Ouderraad
21 mrt.
GMR vergadering
22 mrt.
MR vergadering
29 mrt.
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
30 mrt.
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
31 mrt.
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
1 april
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
14 april
Paasviering
15 t/m 18 april Paasvakantie
20 en 21 april IEP Eindtoets, GMR vergadering
22 april
Koningsspelen
23 april t/m
Meivakantie
8 mei
30 mei
Audit

STARTPUNT:
Week van 14 febr: 2 Sam 1:1-27 David hoort Saul is dood, 2 Sam 5:1-12 David wordt koning, 2 Sam 6:1-23
De ark naar Jeruzalem
Week van 21 febr: 2 Sam 11 David en Batseba, 2 Sam 15:1-18 Opstand Absalom, 2 Sam 16:15-23 Chusai
helpt David
Week van 7 mrt: 2 Sam 19:9-43 David terug in Jeruzalem, 2 Sam 24:1-25 Volkstelling, 1 Kon +3:1-15
Koning Salomo

AANSTELLING INTERN BEGELEIDER / BEGELEIDER ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
We zijn heel blij u te kunnen melden, dat we een nieuwe collega hebben benoemd in de vacature die
ontstond na het vertrek van IB/BOGO juf Marije. Per 1 mei start Willeke Westerlaken op CBS De Regenboog
in de functie van intern begeleider bovenbouw en begeleider ontwikkelingsgericht onderwijs. Zij brengt veel
onderwijservaring en ook weer nieuwe inzichten mee en dat is waardevol. In april zal ze op de vrijdagen
alvast meedraaien zodat ze goed ingewerkt bij ons kan starten. Hartelijk welkom Willeke!

AANDACHTSFUNCTIONARIS
Juf Merel heeft de taak van aandachtsfunctionaris op zich genomen nu juf Marije afscheid heeft genomen.
Veel succes Merel!

……. 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
De afgelopen weken is het aantal besmettingen op onze school geëxplodeerd; er waren op bepaalde
momenten 9 leerkrachten, 2 pedagogisch medewerkers en vele kinderen tegelijk ziek. We ontkwamen er
niet aan om af en toe groepen naar huis te sturen, want zoveel afwezige collega’s tegelijk konden we niet
meer vervangen. Dank aan de leerkrachten, die bereid waren extra te komen werken en er steeds voor
zorgden dat de kinderen thuis ook met schoolwerk aan de slag konden. Dank aan onze flexibele
onderwijsassistenten, die hun ondersteunende taken steeds moesten inruilen om een groep te kunnen
bemannen, zodat deze kinderen tòch naar school konden komen. Soms stonden zij voor 3 verschillende
groepen per week en dat zorgt voor extra werk en een nog strakkere organisatie.
We zijn blij met het begrip dat we telkens van u ontvangen, ondanks het feit dat
het voor u ook schipperen is. We doen wat we kunnen en benutten alle
mogelijkheden, maar daar zijn grenzen aan.
Wilt u zich aan
de basismaatregelen blijven houden, in deze tijd van vele besmettingen met de
omikron variant?
Van harte beterschap voor alle zieke leerlingen, ouders en collega’s!

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 nog steeds onmogelijk, omdat we
de groepen zoveel mogelijk gescheiden moeten houden. Wilt u zoveel mogelijk uw netwerk benutten voor
evt. opvang van uw kinderen? We begrijpen dat het heel lastig is om dit onverwacht te moeten regelen,
maar wij hebben soms geen andere keuze. Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking!

ONTWIKKELINGEN KINDCENTRUM
De voorbereidingen voor de studiedag van 25 februari zijn afgerond. Het oorspronkelijke plan om diverse
kindcentra te bezoeken, kunnen we niet uitvoeren i.v.m. de corona beperkingen. We hebben nu een
waardevol alternatief programma samengesteld met bijdragen van enkele gasten, waaronder een directeur
van een kindcentrum in Vlaardingen. Zij gaan ons informeren over en inspireren tot de volgende stappen
naar het realiseren van christelijk kindcentrum De Regenboog. Hierbij is ook aandacht voor de wensen en
mogelijkheden qua ruimte in ons gebouw. Komende jaren zal ook hieraan worden gewerkt.

KWINK IN DE KLAS!
Bij Kwink zijn we bezig met het onderwerp vriendschap! Bij kinderen kan een
vriend snel gemaakt zijn. Denk maar aan een kind dat op vakantie in de speeltuin
speelt en samen met een onbekend kind van de glijbaan gaat. Die kan enthousiast
thuiskomen en zeggen: ‘Ik heb een vriend gemaakt!’
Door kinderen kennis te laten maken met de gevoelens die bij vriendschap komen
kijken, zullen ze ook de waarde van vriendschap ontdekken. De kinderen leren
vaardigheden zoals elkaar helpen, troosten, elkaar laten
lachen en luisteren naar elkaar. Dit draagt bij aan een
veilige groep!
We hebben allerlei oefeningen gedaan in de klas.
Zo hebben we rondgelopen op muziek. Toen de muziek stopte mochten we aan
elkaar vertellen over het weekend. De ander moest goed luisteren en gerichte
vragen stellen. Het voelt fijn als een vriend echt naar je luistert!
In de leeuwengroep kregen Lucas en Joël hulp van twee jongens uit groep 8 met
het maken van een moeilijke knikkerbaan. Fijn om elkaar zo te helpen en om van
elkaar te leren.
Buiten zien we ook echt terug dat kinderen elkaar helpen en troosten. Fijn hoor!

SCHAATSEN BOVENBOUW EN LEKKER BROODJE VOOR GROEP 1 T/M 4.
De groepen 5 t/m 8 gaan op donderdag 17 februari schaatsen bij de schaatsbaan in
Rotterdam. De leerlingen worden vervoerd met een bus. Deze kosten en de entree worden
betaald door de ouderraad. De schaatshuur is voor eigen rekening, dit is €5,- Natuurlijk
kunt u ook eigen schaatsen meegeven. De Ouderraad verzorgt op 17 februari voor de
leerlingen van groep 1 t/m 4 een heerlijk broodje knakworst.

AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Achter de schermen wordt hard gewerkt. Samen met Facet zijn we bezig om een mooi aanbod neer te zetten
vanuit de subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2e tranche. Het is nu de bedoeling om in de
week van 9 maart te starten. Het duurt nog even, maar we hopen dat we dan kunnen realiseren wat we
graag willen. Mooie diverse activiteiten: sport, creativiteit en muziek.
We
zullen de activiteiten promoten via de ouderapp van Social Schools, dus hou dit in de gaten! En schrijf op tijd
in. Net als bij het vorige blok, kunnen de kinderen die gebruikmaken van de bso zich hier ook voor
inschrijven en wordt het halen en brengen geregeld.

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!

KENNISMAKING NIEUWE STAGIAIRE
Daimy Ferwerda is vanaf 7 februari iedere maandag en dinsdag tot de zomervakantie in groep 6a. Ze volgt de
opleiding Kind Professional; dit is een combinatie van pedagogisch medewerker en onderwijsassistent.
Hartelijk welkom Daimy en een leerzame en fijne tijd op onze school gewenst!

TALENTENPROGRAMMA PO/VO
In samenwerking met het Farel College en de 5 andere PCPO scholen uit Ridderkerk
(CBS De Klimop-Rijsoord, CBS De Wingerd, CBS De Klimop-Centrum, CBS De Bongerd
en CBS De Fontein) is er voor het vierde achtereenvolgende jaar een uniek
talentenprogramma samengesteld voor leerlingen uit de groepen 8.
Vanuit het Ministerie van Onderwijs hebben eerder genoemde scholen subsidie
toegekend gekregen om een uitdagend lesprogramma op te stellen voor in totaal 50 leerlingen. De
doelgroep bestaat uit leerlingen met een potentieel VMBO Basis-Kader (LWOO) advies, maar ook uit
leerlingen die naar de MAVO/VMBO T of het Lyceum kunnen.
Samen met het Farel College is een leerzaam talentenprogramma opgesteld dat leerlingen in staat stelt om:
● al eerder dan gewoonlijk kennis te maken met het Voortgezet Onderwijs (VO)
● hun cognitieve vaardigheden te versterken
● hun metacognitieve (hogere) vaardigheden qua kennis en inzicht te versterken.
Gedurende de maanden maart t/m juni 2022 zullen de aangemelde en toegelaten leerlingen onder
schooltijd op een aantal dagen twee uur les krijgen op het Farel College. Deze lessen zijn op wisselende
dagen ingepland, van maandag t/m vrijdag. De lessen worden gegeven door docenten van het Farel College
en van enkele basisscholen van PCPO. De extra lessen bevatten diverse vakken en helpen leerlingen om zich
voor te bereiden op de brugklas.

UIT DE MR
Op 20 januari hadden we een online MR vergadering. We bespraken de actuele situatie
rondom Corona. De maatregelen volgen elkaar snel op. Nel heeft het ene gemaild en dan
volgt er alweer een wijziging, die ook weer gecommuniceerd moet worden met alle ouders.
Qua ziekte komt onze school er op dit moment nog goed vanaf in vergelijking met andere (Ridderkerkse)
scholen. Het moeilijkste is om een klas naar huis te sturen, maar we doen ons uiterste best om dit te
voorkomen.
Na het vertrek van de directeur-bestuurder van stichting PCPO Barendrecht/Ridderkerk in december is een
interim directeur-bestuurder aangesteld. Dhr. Evert Vos is in januari gestart. Hij verricht zijn werkzaamheden
ter overbrugging naar de periode waarin een nieuwe bestuurder in vaste dienst wordt benoemd.
Besproken is dat voor de kerstvakantie juf Marije en juf Laura vertrokken zijn. En dat er nog een vacature
open staat. Gelukkig is er al een gymdocent aangesteld en begonnen op vrijdag 21 januari.
Benoemd is dat de audit, gepland op 8 februari, uitgesteld gaat worden in verband met de huidige corona
maatregelen. Er zal een nieuwe datum gepland worden. (aanvulling Nel; dit wordt maandag 30 mei 2022)
Het vakantierooster van het nieuwe schooljaar 2022-2023 is in december al goedgekeurd. Dit is prettig, ook
voor ouders die op tijd een vakantie willen boeken.
Er is binnenkort een studiedag samen met Kinderopvang SKR. We willen een goed kindcentrum zijn en gaan
die studiedag voorbeelden zien en horen van hoe andere scholen dit al op een goede manier regelen. Ook is
meegedeeld dat Yvonne de Snoo vanaf nu niet meer voor meerdere clusters werkt, maar vanaf nu alleen
beschikbaar is voor cluster Slikkerveer.
Op 18 januari
was er een GMR vergadering, dit is de gemeenschappelijke MR van alle PCPO scholen. Merel en Rozemarijn
wonen deze vergaderingen bij vanuit de MR. Het ging deze vergadering vooral over de financiën en corona

beleid op de 12 scholen. Onze volgende vergadering is op 22 maart 2022. Ook daar zullen we weer een kort
verslag over schrijven.
Vriendelijke groet namens de oudergeleding van de MR: Maartje Verbree (secretaris), Hilda Zomerhuis en
Rozemarijn Moonen.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
In de peuterspeelgroep de Stampertjes wordt er nog hard gewerkt aan de
dierentuin. We hebben inmiddels al heel wat dieren te verzorgen
bijvoorbeeld, giraffen, apen, nijlpaarden, olifanten, tijgers, papegaaien enz.
We kijken niet alleen naar de dieren in de dierentuin we leren ook leuke
feitjes over de dieren. Zo hebben we opgezocht wat de dieren eten.
Wist u dat apen heel graag de vrucht Doerian eten en dat die heel erg stinken? Of dat slangen niet op hun
eten kauwen, maar het in 1 keer doorslikken?
Doordat we allemaal informatie opzoeken over de dieren worden er ook rondleidingen gegeven in de
dierentuin. Deze zijn erg interessant!

NIEUWS VAN DE BSO
Helaas waren en zijn er een aantal zieken onder ons personeel. We wensen
iedereen die momenteel ziek thuis is (ouders, kinderen, pedagogisch
medewerkers en leerkrachten) beterschap en een voorspoedig herstel!
Mede door uitval van personeel, was het minder makkelijk om workshops te
organiseren en uit te voeren. Wij proberen dit zo spoedig mogelijk weer op te pakken zodra dit weer kan.
STUDIEDAG SCHOOL EN BSO:
Wij willen ouders erop attenderen dat er op vrijdag 25 februari een gezamenlijke studiedag is.
De VSO, BSO, peuterspeelgroep en school zijn dan GESLOTEN.

