31 maart 2022
TOEKOMST VOL VAN HOOP
In de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog.
Biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet.
U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen!
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Rychairo, Quinny en Jennifer-Rose
zijn op 28 maart gestart op onze
school. Hartelijk welkom en veel
plezier op CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLINGEN
Damintha, Damiën en Diamontina
verhuizen naar Sint Maartensdijk.
Alle goeds gewenst op jullie nieuwe
school en in de nieuwe woonplaats!

KIJK MIDDAGEN GROEP 1 /2
Op 31 maart en 1 april zijn er kijk
middagen in de kleutergroepen van
14.00 -14.30 uur. Hartelijk welkom!
I.v.m. de PAASVAKANTIE is de
school gesloten van vrijdag 15 t/m
maandag 18 april 2022.

PAASVIERING

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL

Op donderdag 14 april hopen we met alle groepen het Paasfeest te
vieren. Het thema van de Paasviering is ‘Samen op weg naar Pasen’.
In de groepen worden de liederen en teksten voor de viering al volop
geoefend. De Paasviering vindt onder schooltijd plaats in de Christus
is Koningkerk. Omdat we niet met alle groepen tegelijk in de kerk
passen, zijn er 2 vieringen. We hopen met elkaar op prachtige
vieringen, waarin het feest van Pasen door mag klinken!

verschijnt op 21 april 2022. Graag
de kopij uiterlijk 14 april aanleveren
via paula.scheele@pcpobr.nl .

Die dag willen wij een traditie weer hervatten. Tussen de middag zal
de Ouderraad een Paaslunch verzorgen. De kinderen kunnen
aangeven of zij een gekookt eitje lusten voor bij de lunch.
Met kinderen die een allergie hebben, wordt rekening gehouden.
Heeft u er vragen over, neem dan even contact op met juf Lianne
Pruysen. Geeft u uw zoon of dochter op die dag een bord, beker en
bestek mee in een plastic tas, alles voorzien van de naam? Bedankt!

tussen hemel en aarde.

LICHTPUNTJE
Jezus
is de brug

AGENDA
31 mrt.
1 april
5 april

Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
Theoretisch verkeersexamen groep 8
Workshops Urban dance/Hiphop (vanuit subsidie)
6 april
Workshops muziek (vanuit subsidie)
12 april
PO/VO Talentenprogramma, Workshops Urban
dance/Hiphop (vanuit subsidie)
13 april
Workshops muziek (vanuit subsidie)
14 april
Paasviering en Paaslunch
15 t/m 18 april Paasvakantie
19 april
Workshops Urban dance/Hiphop (vanuit subsidie)
20 en 21 april IEP Eindtoets
20 april
Workshops muziek (vanuit subsidie)
21 april
GMR vergadering
22 april
Koningsspelen
23 april - 8 mei Meivakantie
16 mei
Kunstmenu dans groep 7 /8, MR vergadering
18 mei
Schoolfotograaf
26 - 29 mei
Hemelvaartvakantie
30 mei
Audit
31 mei
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
1 juni
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
2 juni
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
3 juni
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1 /2e
6 juni
Tweede Pinksterdag
7 t/m 10 juni Oudergesprekken/Kind-Oudergesprekken
24 juni
Schoolreis en kleuterdag
29 juni
Zomerfeest

STARTPUNT:
Week van 4 april: Joh 18:12-27 Verloochening, Joh 18:28-40 Jezus voor Pilatus, Joh 19:1-16 Kruisig Hem
Week van 11 april: Joh 19:17-42 Jezus’ sterven, Joh 20:1-23 Opstanding
Week van 19 april: Luc 24:13-35 Emmaüsgangers

……. 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: Kijk mij eens fietsen zeg!
Groep 3c/4b, 4a: Mijn droomwijk
Groep 5a: Wie wordt de baas?
Groep 5b: Wat heb ik te zeggen?
Groep 6a: Plekje gezocht!?
Groep 6/7b: Not all heroes wear capes
Groep 7a: Not all heroes wear capes
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.

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. De afgelopen 2 weken hadden we in totaal 14 zieke medewerkers.
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
echt niet anders. Dank voor uw begrip en medewerking!

LEERKRACHTENTEKORT
We hebben te maken met een gigantisch leerkrachtentekort en dat merken we heel goed wanneer er
medewerkers ziek zijn. Dankzij de extra inzet van parttime werkende collega’s en de flexibiliteit van andere
teamleden proberen we iedere dag alle groepen te bemensen. Dit lukt helaas lang niet altijd. Kent u iemand
die het PABO diploma heeft en evt. beschikbaar is om in te vallen? Wilt u het hem of haar dan vragen en bij
belangstelling contact op (laten) nemen met Nel van den Herik of Elly van Driel? Dank voor het meedenken.

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 van
24 juni geboekt en deze moet ook aan de busonderneming en het park 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? Wanneer er dit jaar door omstandigheden voor een aantal leerlingen niet voor de
schoolreis betaald kan worden, moeten we opnieuw overwegen om hier vanaf het volgende schooljaar mee
te stoppen. We hopen van harte dat het op tijd goed komt. Bij voorbaat onze dank!

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. U heeft nog 1 dag! 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!

KWINK
Deze week hebben we het met Kwink over motivatie. Twee weken lang gaan we hierover in gesprek en doen
we oefeningen zodat de kinderen zichzelf leren motiveren. Wat helpt jou om in beweging te komen? Een
best lastige vraag die de kinderen echt aan het denken heeft gezet! De kinderen waren het er over eens dat
ze pas echt in beweging komen wanneer ze iets doen wat ze ook echt leuk en interessant vinden. Maar ja,
soms zijn er ook dingen die gewoon moeten gebeuren!
Motivatie zorgt ervoor dat je in beweging komt en iets gaat doen. Je kunt dus op twee manieren
gemotiveerd worden:
- Je wil het doen
- Je moet het doen
Het is belangrijk dat de kinderen in de bovenbouw zichzelf leren motiveren. En daarvoor zijn drie tips:
1. Weet waarom je het doet!
2. Verdeel de taak in stukjes!
3. Doe het op jouw manier!

De tips zijn fijn, maar we moeten hiermee oefenen! Volgende week gaan we per tip oefeningen doen. Zo zijn
de kinderen zich straks meer bewust van waarom ze iets moeten doen, ze zullen weten dat dat niet voor niks
is. Ook zullen ze beter weten hoe ze een taak in stukjes kunnen verdelen en hebben ze nagedacht over een
manier die voor hun werkt.

MR
Dinsdagavond 22 maart was er een MR vergadering, hierbij een inkijkje in de onderwerpen
die we besproken hebben.
Er is gesproken over de prognose van het leerlingenaantal voor het nieuwe schooljaar, er een
lichte stijging te zien per oktober. De afgelopen 4 jaren zijn er 100 (!) leerlingen bijgekomen. Het komend jaar
zullen er weer 16 groepen komen. De formatie is een grote puzzel en we hopen dat deze eerder naar de
ouders toekomt als afgelopen jaar. Maar er komt meer bij kijken, dan alleen de naam van een leerkracht bij
een groep zetten. Aan deze grote puzzel is inmiddels begonnen.
We merken binnen de school deze groei en het ruimtegebrek. Om deze reden stond de vernieuwbouw ook
weer op de agenda. De wens is er al langere tijd om uit te breiden, meer lokalen en gespreks plekken te
realiseren en weer gewoon te kunnen beschikken over een personeelskamer. Afgelopen week hebben Nel en
Yvonne (locatiemanager SKR) en andere betrokkenen het Gemini College bezichtigd. Er is gekeken of het een
optie is om hier tijdelijk naar toe te verhuizen in de periode dat school verbouwd gaat worden. Het was een
positieve rondleiding en er zijn zeker mogelijkheden. Er zou dan een eigen ingang zijn voor onze school, een
eigen plein, veel flexibele ruimtes en werkplekken en voldoende lokalen. Dit wordt verder onderzocht en

besproken met de gemeente en alle betrokkenen van PCPO en SKR. Het staat de volgende vergadering weer
op de agenda.
Er is gesproken over het lerarentekort, zeker bij ziekte merken we dit snel. De school doet er alles aan om
vervanging te regelen, maar helaas lukt dit niet altijd.
De nieuwe datum van de audit van onze school staat gepland op 30 mei 2022. Tijdens de vergadering van de
MR op 21 maart, waar een leerkracht en een ouder vanuit de MR bij aanwezig zijn, is o.a. gesproken over:
- de opvang van Oekraïense vluchtelingen wanneer er ruimte is binnen PCPO scholen;
- oplossingen voor het lerarentekort in het onderwijs;
- de weercode die is toegepast op 18 februari 2022.
De volgende MR vergadering staat gepland voor maandag 16 mei 2022.

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.

SMOOTHEN YOUR LIFE
Op maandag 16 mei organiseren wij een event in het theater van Ridderkerk. SMOOTHEN YOUR LIFE
“Ben je op zoek naar een praktische en laagdrempelige manier om jouw gezondheid een boost te geven?
Dan is dit echt iets voor jou! Een uniek en spetterend event waarbij onze gastspreker je meeneemt in zijn
positieve én inspirerende verhaal en gegarandeerd alle zintuigen worden geprikkeld. Schrijf je nu in en laat je
verrassen.” Meld je aan via www.facetridderkerk.nl
Het event is bedoeld voor al de volwassen/ouders in de gemeente Ridderkerk.
Tijdens deze avond proberen wij bewustwording en een ander blik aan te bieden op gezondere leefstijl.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP

Kinderopvang SKR: Word jij onze nieuwe collega?
Ben jij Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (MBO 4) of heb jij een ander diploma op minimaal MBO 4
niveau waarmee je in de kinderopvang mag werken? Kom dan kennismaken op:
Dinsdag 5 april van 16:00 tot 19:00 uur op KDV Baloe, Marsmanstraat 1 te Ridderkerk OF
Woensdag 6 april van 15:00 tot 18:00 uur op KDV Andrea, Noordstraat 54a Ridderkerk.
Aanmelden hoeft niet, loop maar binnen.
Kinderopvang SKR De Regenboog
De peuterspeelgroep en BSO heeft versterking gekregen. Samantha komt op de maandag
en op de woensdag ons team versterken op de peuterspeelgroep en op dinsdag,
woensdag en vrijdagmiddag kunnen jullie Samantha tegenkomen op de BSO.

Hieronder stelt ze zich aan jullie voor:

Peuterspeelgroep
Wat zijn we al veel te weten gekomen over het thema: “112! Help wat is uw noodgeval?”. Er zijn al veel
boetes uitgedeeld, brandjes geblust en patiënten naar het ziekenhuis gereden. We hebben kunnen kijken in
een echte ambulance en politie auto en vragen kunnen stellen aan een echte brandweerman. Hier waren we
best wel van onder de indruk. En we hebben hier ook veel van geleerd.

NIEUWS VAN DE BSO
In de voorjaarsvakantie hebben de kinderen zich op de BSO goed vermaakt met de laatste dagen van de
winter. We hebben geschaatst op scheerschuim in de gang van de school. Er was koek en zopie met
zelfgebakken koekjes, we hebben een sneeuwballengevecht gehouden met zelfgemaakte sneeuwballen
(pompons). Doublesports kwam knotshockey met ons doen.
We hebben ook weer lekkere dingen klaargemaakt;
we hebben onder andere groentesoep, wraps en patat
gegeten. Ook hadden we een jarige en dat is gevierd.

