21 april 2022
KONINGSSPELEN 22 APRIL
Morgen, vrijdag 22 april, zijn de Koningsspelen. Gelukkig kan het dit
jaar weer volop gevierd worden. Voor elke groep zijn leuke
activiteiten bedacht en iedereen mag van thuis een feestelijke lunch
meenemen. De kinderen mogen in rood-wit-blauw en oranje kleding
naar school komen. Zie voor verdere informatie ons eerder
verstuurde bericht over de Koningsspelen via Social Schools.
We hopen op een gezellige, zonnige dag!

SCHOOLFOTOGRAAF
Woensdag 18 mei bezoeken de schoolfotografen van Foto Koch onze
school. U ontvangt binnenkort meer informatie over deze dag. Wilt u
voor deze dag, indien mogelijk, géén afspraak maken voor uw
kind(eren) bij de tandarts, huisarts, fysiotherapeut etc? Voor een
goede en strakke organisatie is het voor ons belangrijk, dat liefst alle
leerlingen die hele dag op school zijn. Bedankt alvast!

VERKIEZINGEN IN DE HAAIENGROEP
Hallo! Wij zijn Blaze, Senna, Jaylinn en Fenna. Wij zitten in groep 5a,
de Haaiengroep. De afgelopen weken hebben wij aan het thema
gewerkt: Wie wordt de baas?
Er waren in de klas 6 partijen: Join Power, KVR, DK, NF is Koning van
Ridderkerk, 8Plus en The Fire Monkeys.
De ouders van onze groep konden op donderdag 7 april en op vrijdag
8 april stemmen van 8:30 tot 9:00 uur. Er zijn heel veel mensen
geweest om te stemmen. En DK heeft gewonnen! In die partij zitten:
Vera, Sarah, Milan en Julian. En natuurlijk was heel de klas blij voor
hun. Het was heel leuk!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Maxim is gestart op onze school.
Dean maakt binnenkort kennis in
zijn groep. Hartelijk welkom en veel
plezier op CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLING
Janayah verhuist in de meivakantie
naar Nunspeet. Alle goeds gewenst
op je nieuwe school en in de nieuwe
woonplaats!
I.v.m. de MEIVAKANTIE is de
school gesloten van 23 april t/m 8
mei 2022.

DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 25 mei 2022. Graag de
kopij uiterlijk 19 mei aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl .

LICHTPUNTJE
Al ben je klein
je kunt iets zijn
je hebt iets weg te geven
een lach, een knik
een lieve blik
doen veel in ieders leven.

AGENDA
21 april
22 april
23 april - 8 mei
16 mei
17 mei
18 mei
19 mei
26 - 29 mei
30 mei
31 mei, 2 juni
1 en 3 juni
6 juni
7 t/m 10 juni
9 juni
13 t/m 17 juni
20 juni
21 juni
24 juni
28 juni
29 juni
4 juli
5 juli
8 juli

GMR vergadering
Koningsspelen
Meivakantie
Kunstmenu dans groep 7/8, MR vergadering
Praktisch verkeersexamen groep 8
Schoolfotograaf
‘Beweegkriebels’ groep 1 en 2
Hemelvaartvakantie
Audit
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
Tweede Pinksterdag
Oudergesprekken/Kind-Oudergesprekken groep 1-7
Kind-Oudergesprekken avond groep 1-7
Kamp groep 8
Administratiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij
Studiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij
Schoolreis en kleuterdag
MR vergadering
Zomerfeest
Musical en officieel afscheid groep 8
Informeel afscheid groep 8
‘Calamiteitendag’; evt. vrije dag als deze uren niet
ingezet zijn.
9 juli - 21 aug Zomervakantie

STARTPUNT:
Week van 9 mei: Jona 1:1-17 Roeping van Jona, Jona 2 & 3:1-10 Opdracht aan Jona, Jona 4 God is geduldig
Week van 16 mei: 1 Kon 16 & 17 Elia, 1 Kon 18:1-19 Elia en Achab, 1 Kon 18:20-46 Elia op de Karmel
Week van 23 mei: Joh 20:24-29 Tomas, Hand 1:1-11 Hemelvaart

WELKOM INTERN BEGELEIDER / BEGELEIDER ONTWIKKELINGSGERICHT ONDERWIJS
Graag stel ik me als nieuwe IB/BOGO van de bovenbouw aan u voor: Mijn naam is Willeke Westerlaken; ik
ben getrouwd met Henk en samen zijn we ouders van drie inmiddels volwassen zonen.
Sinds 2002 tot en met april 2022 was ik als leerkracht, teamleider en OGO-specialist betrokken bij het
realiseren van OGO op basisschool De Schakel te Nieuw-Lekkerland. Daarnaast deed ik enkele studies/
cursussen en deelde ik OGO-praktijken in workshops, artikelen en op andere scholen. In een OGO-netwerk
leerde ik juf Elly kennen, waardoor De Regenboog op mijn pad kwam. Met de start als IB/BOGO op De
Regenboog mag ik me met het Regenboogteam inzetten voor betekenisvol, passend onderwijs dat uw
kind(eren) laat groeien. Daar heb ik veel zin in! Tot ziens, Willeke Westerlaken

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 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.

SPONSORLOOP BIO VAKANTIEOORD
In de week van maandag 16 mei tot en met vrijdag 20 mei gaan alle groepen van de Regenboog zich inzetten
voor Bio vakantieoord. Dit jaar is gekozen voor Stichting Bio waar Bio Vakantieoord deel van uitmaakt. Bio
vakantieoord is een park waar gezinnen met een gehandicapt kind een fijne vakantie kunnen vieren zonder
zorgen. Onze collega Marja Stolk is hier samen met haar gezin nauw mee verbonden.
Om geld op te halen voor dit prachtige project hebben we, na het succes van vorig jaar, weer gekozen voor
een sponsorloop op het Cruyff Court.
De kleuters zullen op maandag 16 mei hun sponsorloop houden en de groepen 3 t/m 8 zullen dit in dezelfde
week onder hun eigen gymtijd doen. Wat fijn dat we met elkaar de kinderen weer kunnen aanmoedigen op
het Cruyff Court!
We zien uit naar deze gezamenlijke sportieve activiteit met weer een mooi eindresultaat!

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.
Wilt u nog een zoon of dochter aanmelden voor het schooljaar 2022-2023? Hierbij voor u
de link: inschrijfformulier nieuwe leerling , waarmee u het formulier evt. ook kunt downloaden en invullen.

FIETSEN OP SLOT!
Willen alle leerlingen elke dag hun fiets op slot zetten, wanneer ze deze op het schoolplein stallen?
De toegangshekken van het plein zijn overdag dicht, maar mogen niet op slot. Er staan regelmatig prachtige
fietsen in de rekken, waar de sleutel nog gewoon in het slot steekt. Dit maakt het wel erg makkelijk voor een
mogelijke fietsendief. Wees alert en zuinig op je fiets!

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, de Paaslunch 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!

FACET: CURSUS LIEFDEVOL OPVOEDEN
Graag willen we de cursus Liefdevol opvoeden onder uw aandacht brengen.
Speciaal voor ouders met kinderen in het basisonderwijs.
In de cursus leer je duidelijk zeggen wat je voelt en denkt! Hierdoor ontstaat er
onderling meer begrip voor elkaar en voor elkaars wensen en behoeften.

Je leert:
●
●
●
●

Wat je als ouder kunt doen als je je machteloos voelt;
Hoe je je kind beter kunt begrijpen en begeleiden;
Hoe je conflicten tussen jou en je kind liefdevol kunt oplossen;
Minder straffen en meer ontspannen opvoeden.

Aanmelden kan via onderstaande link.
Liefdevol opvoeden - Centrum voor jeugd en gezin

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
Op de peuterspeelgroep hebben we het paasfeest gevierd.
We hebben gezongen
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLAiWhEq-Mk3kj2_bV9up8MAjiRXtjXiFI) en naar het paasverhaal
geluisterd. We hebben gehoord van Petrus. Hij was erg verdrietig omdat zijn beste vriend Jezus gestorven
was. Op een dag kwam Maria het goede nieuws vertellen: Het graf was leeg en Jezus is opgestaan!
We hebben samen met de peuters een paaslunch gemaakt. Er zijn eitjes
gekookt, croissantjes gemaakt en sinaasappels uitgeperst.
Daar hebben heerlijk van gesmikkeld.
Wat fijn dat we het feest mogen
vieren dat Jezus leeft.

