10 maart 2022
OP WEG NAAR PASEN

KORT

Geef ons vrede, God geef vrede en vervul uw droom.
Laat uw nieuwe aarde, bloeien als een gaarde, boordevol sjaloom.
Geef ons vrede, God geef vrede, vrede in elk land.
Zie ons vurig hopen; poorten, muren open, mensen hand in hand.
Geef ons vrede, God geef vrede, vrede overal.
Dat wij anders leven, dat wij anders geven, liefde bovenal.

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN .
Kerem, Fenna, Jens en Coen starten
met de kennismaking op onze
school. Hartelijk welkom en veel
plezier op CBS De Regenboog!

KIJK MIDDAGEN GROEP 1 /2
Van 29 maart t/m 1 april zijn er
weer kijk middagen in de kleutergroepen van 14.00 -14.30 uur.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL

TERUGBLIK STUDIEDAG KINDCENTRUM
Vrijdag 25 februari hadden we met de teams van Kinderopvang SKR
en CBS De Regenboog een studiedag. Gezien de leeftijd van ons
gebouw, het groeiende aantal leerlingen en het bijpassende tekort
aan ruimte staat renovatie/vernieuwbouw bovenaan ons prioriteitenlijstje, gecombineerd met onze wens door te groeien naar een
kindcentrum. Er waren diverse gastsprekers waaronder dhr. Meindert
Schenk, die namens de school/PCPO/SKR het contact met de
gemeente Ridderkerk onderhoudt over ons gebouw en de plannen
tot vernieuwbouw. Daarnaast was Berry Hakkeling, clusterdirecteur
bij Stichting Un1ek in Vlaardingen aanwezig. Hij informeerde ons over
het proces dat kinderopvang en onderwijs doorlopen, wanneer ze
met elkaar een kindcentrum willen vormen. Kornell Kramer, directeur
bedrijfsvoering PCPO, vertelde ons e.e.a. over zijn ervaring wanneer
opvang en onderwijs samengaan, ondanks alle belemmeringen die er
zijn op het gebied van wetgeving en financiën. Adviseur Dick den
Bakker begeleidde ons deze dag. De directeur-bestuurders van SKR en
PCPO waren present, toen we op creatieve wijze elkaar de wensen en
ideeën presenteerden over de samenwerking en de bouwstenen voor
de indeling en inrichting van ons gebouw. Het was een inspirerende
en zinvolle dag, volop praktische ideeën om onze gezamenlijke droom
te realiseren: ‘Ons kindcentrum is een fijne plek voor ontwikkeling,
opvoeding, onderwijs, ontmoeting en ontspanning’. (uit onze visie op
kinderopvang en onderwijs)

verschijnt op 31 mrt 2022. Graag de
kopij uiterlijk 24 mrt aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl .

LICHTPUNTJE
Als we ons zorgen maken
over morgen,
zien we niet
wat God vandaag
voor ons deed!

AGENDA
10 mrt.
15 mrt.
21 mrt.
22 mrt.
28 mrt.
29 mrt.
30 mrt.
31 mrt.
1 april
5 april
12 april
14 april
15 t/m 18 april
20 en 21 april
21 april
22 april
23 april t/m
8 mei
16 mei

PO/VO Talentenprogramma
Ouderraad
GMR vergadering
MR vergadering
PO/VO Talentenprogramma
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
Theoretisch verkeersexamen groep 8
PO/VO Talentenprogramma
Paasviering
Paasvakantie
IEP Eindtoets
GMR vergadering
Koningsspelen
Meivakantie

Kunstmenu dans groep 7 /8
MR vergadering
18 mei
Schoolfotograaf
26 t/m 29 mei Hemelvaartvakantie
30 mei
Audit
29 juni
Zomerfeest

STARTPUNT:
Week van 14 mrt: Joh 9 De blindgeborene, Joh 11:1-44 Lazarus, Joh 12:1-11 Zalving
Week van 21 mrt: Joh 12:12-19 Intocht, Lucas 22:1-13 Pascha, Joh 13: 1-20 Voetwassing
Week van 28 mrt: Joh 13:21-30 Petrus en Judas gewaarschuwd, Joh 15/16/17 Het werk van de Trooster &
Jezus bidt, Joh 18: 1-11 Gevangenneming

……. 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: 112! Help een noodgeval
Groep 3a: Tring tring, de bijen fietsen door de straat
Groep 3b: naam van het thema volgt nog
Groep 3c/4b, 4a: Mijn droomwijk
Groep 5a: Wie wordt de baas?
Groep 5b: naam van het thema volgt nog
Groep 6a: Plekje gezocht!?
Groep 6/7b: Not all heroes wear capes
Groep 7a: naam van het thema volgt nog
Groep 8a en 8b: Oei, ik groei!

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.
Vóór 1 april 2022 hopen we alle nieuwe aanmeldingen te hebben ontvangen voor
het volgende schooljaar 2022-2023.
Hierbij de link: inschrijfformulier nieuwe leerling , waarmee u het formulier evt.
ook kunt downloaden en invullen.

CORONA
Dinsdag 8 maart hebben we u geÏnformeerd over de recente maatregelen vanuit het actuele protocol
Basisonderwijs en Speciaal (Basis) Onderwijs, dat ons is aangereikt vanuit de PO Raad en diverse vakbonden
en is getoetst door het RIVM. Fijn dat er weer meer mogelijk is! Dank voor uw medewerking in de afgelopen
maanden.

HOREB; DIGITAAL KINDPORTFOLIO
Heeft u al gekeken in het digitale portfolio van uw kind? Wat leuk om een inkijkje te krijgen in de thema’s
waar uw kind mee bezig is en om samen te genieten van de dingen die al geleerd zijn!
In de bovenste balk kunt u zien waar we in de betreffende thema periode aan werken en welke doelen we
nastreven.
Door samen met uw kind in het digitale portfolio te kijken en er met elkaar over te praten, raken ouders
betrokken op het leerproces van hun kind. Zo kunnen we een verbinding maken tussen thuis en school.
Er is ook een mogelijkheid om te reageren op wat er is geschreven door de leerkracht of, in de hogere
groepen, op wat er geschreven is door de leerling zelf.
U zult ook zien dat het in de reflecties van de leerkracht niet alleen gaat over de technische kant van het
leerproces. We vinden het ook belangrijk dat kinderen betrokken zijn, nieuwsgierig zijn en plezier in het
leren hebben.
Door samen met de thema’s bezig te zijn kunt u samen met de kinderen kijken naar materiaal, teksten en
boeken over het thema om mee te nemen naar school. In de groep kan deze informatie dan weer gedeeld
worden. En wat is het leuk als jouw boek of jouw foto’s in de kring besproken worden! Zo leer je van en met
elkaar. Ook bezoekjes in de echte wereld horen bij ons onderwijs. Als u binnen uw eigen bedrijf of
kennissenkring hier mogelijkheden toe ziet, dan horen wij dat graag.
Zo hebben we bij het nieuwe thema van de groepen 1/2 een kijkje mogen nemen in een echte ambulance.

Prachtig om de betrokkenheid en het enthousiasme van de kinderen te zien. Er zijn kinderen die er alleen
maar vol verbazing naar staan te kijken. Ook zien we kinderen die nieuwsgierig zijn en vragen stellen.
In de komende weken gaan zij die ervaringen weer met elkaar delen in het spel. Zo leren we met en van
elkaar!

SOCIAL SCHOOLS BERICHTEN
Wilt u de berichten die we via Social Schools verspreiden met aandacht blijven lezen? Het kan nog steeds
onverwacht 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. Wilt u zoveel mogelijk uw netwerk benutten voor evt. opvang van uw
kinderen? We begrijpen dat het heel lastig is om dit plotseling te moeten regelen, maar wij kunnen soms
niet anders. Dank voor uw begrip en medewerking!

AANBOD VOOR ONZE LEERLINGEN VANUIT SUBSIDIE
Achter de schermen is hard gewerkt. Facet heeft een mooi aanbod met activiteiten voor onze leerlingen
samengesteld, dat wordt bekostigd vanuit de subsidie Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s 2e tranche.
Deze week zijn we gestart.Net als bij het vorige blok in het najaar 2021, 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 steeds meer 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 zoals het schaatsen, de attenties op 5 december en andere extra activiteiten voor
onze leerlingen. Daarnaast is de schoolreis geboekt en deze moet ook betaald worden.
Voor een aantal kinderen is er helaas nog niet betaald via ons nieuwe handige systeem van Wis Collect. Deze
ouders hebben een betalingsherinnering gekregen. Wilt u, wanneer dit voor u geldt, alstublieft het bedrag zo
spoedig mogelijk betalen? Bij voorbaat onze dank!

EXCURSIE PLANETARIUM GROEP 7A
We gingen naar het planetarium in Rijsoord. We moesten wel lang fietsen
maar het was het wel waard. We werden in 2 groepen gesplitst. Een groep
ging als eerste naar de telescoop, daar vertelden ze ook veel informatie.
En de andere groep ging een filmpje kijken over de ruimte. Ik ging als eerste
naar de telescoop.
Het was best interessant, daarna vertelde hij ook nog veel andere informatie
over de ruimte. Ik heb er veel van geleerd. Daarna gingen we een filmpje
kijken. We werden in bioscoop stoelen gezet, als je naar boven keek dan zag je
het filmpje. Alles bij elkaar duurde best lang. En ik heb er heel veel van geleerd.
Het was super leuk.
door Ise

Het was eerst een heel stuk fietsen (5 km, maar dat was juist leuk.
We werden leuk opgevangen en werden in twee groepjes gesplitst.
Ik zat in groepje twee. We begonnen gelijk in een ronde kamer of zoiets en
op het plafond zag je het sterrenstelsel, de melkweg en allemaal andere
dingen één voor één. Er was een man die allemaal informatie aan ons gaf,
dat kunnen we dus nu ook voor het thema gebruiken. Daarna, in die ronde
kamer, kregen we een film te zien.De meneer liet niet heel de film zien,
maar een stukje van het sterrenstelsel. Daarna waren we klaar en liet de
meneer helemaal boven een telescoop zien, maar we konden er natuurlijk

niet in kijken, want het kan natuurlijk niet overdag. Daarna gingen we naar beneden, omdat het daar boven
heel koud was. Toen ging een andere meneer een hele presentatie houden. Ik heb wel veel geleerd. En toen
gingen we weer terug naar school!
door Boris

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.

BETALING KAMP GROEP 8
De kinderen van de groepen 8 gaan van 13 t/m 17 juni 2022 op kamp naar Kampeerboerderij ’t Kraanven in
Loon op Zand. Tijdens deze week zullen de kinderen o.a. een bezoek brengen aan De Efteling, dat op
fietsafstand ligt van de locatie. De kinderen zullen o.a. begeleid worden door de eigen leerkrachten.
Meer informatie over het programma, het vervoer e.d. zult u in de komende maanden ontvangen.
De kosten voor dit schoolkamp zijn vastgesteld op € 105,- per persoon. Wilt u dit bedrag overmaken op
bankrekening NL77 RABO 0132 4256 88 van CBS De Regenboog – KK o.v.v. ‘kamp 2020 + de naam van uw
kind’. We willen het bedrag graag vóór 1 april 2022 ontvangen. Gezien het hoge bedrag vinden we het fijn
als het geld overgemaakt wordt op de rekening, zodat we op school geen contant geld ontvangen.
Hartelijk dank!

HULP GEZOCHT VOOR VERKEERSEXAMEN
Er wordt hulp gezocht bij het fietsverkeersexamen van de groepen 8
op 16, 17 en 18 mei. Ouders, opa’s en oma’s of andere
belangstellenden kunnen zich nu al opgeven, zodat gekeken kan
worden of we genoeg vrijwilligers hebben. U wordt om 8.30 uur bij
de brandweerkazerne verwacht. Een dag duurt tot 12.00 uur.
Opgeven bij Peter van Bavel: pjvb_10@hotmail.com.
Wilt u uw naam en mobiele nummer vermelden? Voor koffie en thee
wordt gezorgd.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het thema ‘wij gaan naar de
dierentuin’. Wat hebben we veel ontdekt over de verschillende dieren, wat ze eten,
waar ze vandaan komen enzovoort.
Ook is de dierendokter op bezoek geweest
en hij heeft alle dieren in de dierentuin nagekeken en voorzien van
een verband of een prikje!

Nu is het weer tijd
voor een nieuw
thema! “112! Help
een noodgeval”. We
zijn benieuwd wat
dit thema ons gaat
brengen.

Zingen doen we graag op de peuterspeelgroep. Zijn jullie benieuwd wat we zingen? Neem dan eens een
kijkje op deze afspeellijst (https://www.youtube.com/channel/UCy_TVsBeOhI_C6tiQ-nqc2Q)

NIEUWS VAN DE BSO
We hebben elkaar weinig gezien de laatste tijd in de school en verscholen
achter mondkapjes. We kregen van ouders te horen dat ze soms eigenlijk niet
weten hoe wij allemaal heten. Daarom stellen wij ons aan u voor.
Stampertjes (peutergroep)
Lisa, Samantha en Amela (in opleiding)

Pinguïns (kleuters) Antonia, Marieke

Zebra’s (kleuters) Sigrid

Schildpadden (6-12 jaar) Nyraida, Bianca, Amela

Leeuwen (6 tot 12 jaar)
Samantha, Bianca, Anuschka
(ziektewet), Amela

Nyraida zal 23 maart met zwangerschapsverlof gaan. Zoals u kunt zien, wordt er hier en daar geschoven met
medewerkers. We zijn hard op zoek naar nieuw personeel en hopen snel iemand aan u voor te kunnen
stellen.

Lieve kinderen en ouders en lieve Collega’s,
Na ongeveer 10 jaar op de Regenboog te hebben rondgelopen,
is het tijd om een andere uitdaging aan te gaan.
Ik heb met plezier gewerkt op deze locatie.
Veel gelachen en grapjes uitgehaald met de kinderen en collega’s.
Hiervoor wil ik jullie als ouders bedanken voor het vertrouwen die jullie in mij hadden alle jaren.
Ik wil de kinderen bedanken voor het lachen, de grappen, jullie mooie of soms verdrietige verhalen,
jullie tekeningen en vooral jullie vele, vele knuffels!
En dan mijn lieve collega’s..
Antonia, waar ik vanaf het begin mee heb samengewerkt. Wat heb ik door de jaren heen veel van jou
mogen leren. Je bent een mooi mens!
Bianca, je heerlijke lach, je ongezouten mening waar ik van houd. Je nieuwe kijk op bepaald onderwerpen, je
steun in alle tijden. Bedankt voor wie je bent, bedankt voor jou!
Nyraida, lieve naaste collega op de groep. Heerlijk grappen uithalen en lachen. Ik wens je heel veel liefde en
geluk met je nieuwe wondertje.
Anushka, altijd heerlijk voor de gek te houden en overal intrappen. Let op jezelf, bewaak je grenzen, jaag je
droom achterna. Je bent een topper!
Marieke, wat kan ik onwijs lachen met jou! Ik vind het mooi hoe onze band telkens meer en meer is
gegroeid. Dat waardeer ik enorm!
Samantha, Ik ga onze VSO kopjes koffie om 07.00 missen! Bedankt voor de gezellige tijd!
Lisa, Je hebt een hart voor de kinderen, dat is erg mooi aan jou! Ook jij bedankt voor de tijd bij de PSG.
Iedereen bedankt voor de mooie, leuke, gezellige en liefdevolle jaren.
Het gaat jullie allemaal goed!
Lieve groetjes en een knuffel,
Juf Melany

