25 mei 2022
HEMELVAART
De Heer is in de wolken
onttrokken aan ons oog.
Maar Hij heeft alle volken,
Zijn Koninkrijk beloofd.
Al blijft Hij nu verborgen
in teken en in taal.
Straks, op de nieuwe morgen,
zien wij Hem allemaal!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Hanne, Nora, Dyon en Tess maken
binnenkort kennis in hun groep.
Hartelijk welkom en veel plezier op
CBS De Regenboog!

AFSCHEID LEERLING
Pippa is geëmigreerd naar NieuwZeeland. Alle goeds gewenst op je
nieuwe school in een ander
werelddeel! Jorieke heeft afscheid
genomen en gaat nu in Vlaardingen
naar school. Alle goeds voor jou!

AUDIT 30 MEI
Maandag 30 mei bezoekt het Auditteam onze school; u bent hierover
geïnformeerd. We vinden het heel fijn dat ouders en leerlingen hun
medewerking willen verlenen en beschikbaar zijn om in gesprek te
gaan met de auditoren. We presenteren op 30 mei onze school, waar
we ons iedere dag met enthousiasme en betrokkenheid inzetten voor
goed onderwijs aan onze leerlingen, voor een kleurrijke groei!

I.v.m. HEMELVAARTSDAG is de
school gesloten op 26 en 27 mei
2022. Op 6 juni zijn we vrij i.v.m.

TWEEDE PINKSTERDAG.
DE VOLGENDE NIEUWSDRUPPEL
verschijnt op 16 juni 2022. Graag de
kopij uiterlijk 9 juni aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl .

ONDERWIJSJUBILEUM JUF ROSEMARIE
Op 29 april was het 25 jaar geleden dat juf Rosemarie begon aan haar
loopbaan in het onderwijs. Dit jubileum willen we natuurlijk niet
ongemerkt voorbij laten gaan! Op vrijdag 3 juni zullen we juf
Rosemarie met alle groepen feestelijk onthalen op het plein, waarna
ze met haar groep het feest verder viert. ‘s Middags is er tussen 14.00
en 14.30 uur gelegenheid voor ouders en belangstellenden om juf
Rosemarie te feliciteren in de hal van de school. Van harte welkom!

SCHOOLFOTOGRAAF
Woensdag 18 mei bezochten de fotografen van Foto Koch onze
school. We verwachten dat u op korte termijn de inlogcodes zult
ontvangen, waarmee u de foto’s kunt bijbestellen via hun website.
Hartelijk dank aan de Ouderraad voor de grandioze hulp!

LICHTPUNTJE
Als je leven open staat
voor anderen
wordt het meer
dan de moeite waard.

AGENDA
26 - 29 mei
30 mei
31 mei, 2 juni
1, 15, 22 en 29
juni
1 en 3 juni
2 juni
6 juni
7 t/m 10 juni
9 juni
13 t/m 17 juni
13 t/m 16 juni
16, 23 en 30
juni
20 juni
21 juni
24 juni

28 juni
29 juni
4 juli
5 juli
8 juli
9 juli - 21 aug

Hemelvaartvakantie
Audit
Kijkmiddag groep 1/2a en 1/2b
Workshop fotografie door Facet (vanuit subsidie)
Kijkmiddag groep 1/2c, 1/2d en 1/2e
Workshop boetseren door Facet (vanuit subsidie)
Tweede Pinksterdag
Oudergesprekken/Ouder-Kindgesprekken groep 1-7
Ouder-Kindgesprekken, avond groep 1-7
Kamp groep 8
Avondvierdaagse
Workshop speksteen door Facet (vanuit subsidie)
Administratiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij;
de peuterspeelgroep is open.
Studiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij;
de peuterspeelgroep is open.
Schoolreis gr. 3 t/m 7 naar dierenpark Amersfoort en
kleuterdag. Feestelijke afsluiting danslessen gr. 1/ 2.
Groep 8a en 8b naar school.
MR vergadering
Zomerfeest
Musical en officieel afscheid groep 8
Informeel afscheid groep 8
‘Calamiteitendag’; wordt een vrije dag
Zomervakantie

STARTPUNT:
Week van 30 mei: Hand 1:15-26 Uitgekozen, Hand 2:1-13 De discipelen wachten, Hand 2:14-47 Petrus vertelt
Week van 7 juni: Hand 9:1-19 De roeping van Paulus, Hand 9:19-31 Paulus vlucht, Hand 14:1-18 Op reis
Week van 13 juni: Hand 16: 19-40 Gevangenbewaarder, Hand 19:21-40 Demetrius, Hand 21: 27-40
Gevangengenomen

……. 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: Wij gaan naar het festival
Groep 3a: Krak, krak wat komt eruit het ei!
Groep 3b: Krak, krak wat komt eruit het ei!
Groep 3c/4b, 4a: Krak, krak wat komt eruit het ei!
Groep 5a: Nederland vakantieland!
Groep 5b: Wij spelen met elkaar
Groep 6a: Gaat u mee op reis door Europa!
Groep 6/7b: Time to travel!
Groep 7a: Wijs op reis
Groep 8a en 8b: Wie steelt de show!

GEBOORTE
Juf Esther en haar man Eelco en de grote broers Bastiaan en Benjamin laten met
blijdschap weten dat op 20 mei hun zoon en broertje Bodhi is geboren. Alles is goed met
moeder en kind. Van harte gefeliciteerd met de uitbreiding van jullie gezin en veel geluk
gewenst met elkaar!

AFSCHEID LEERKRACHT
Juf Christa heeft besloten per 1 mei onze school te verlaten. Ze heeft op 22 april afscheid genomen van
groep 8a. De onverwacht ontstane vacature bleek door het leerkrachtentekort niet ingevuld te kunnen
worden. We zijn heel blij dat door de extra inzet van juf Naomi, juf Jacqueline en enkele andere teamleden
het gelukt is om, op 4 dagen na, alle lesdagen in te vullen. Er wordt deze weken, naast alle andere taken, ook
hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de musical en het schoolkamp. De personele bezetting van het
schoolkamp naar Loon op Zand is inmiddels ook rond. Naast de leerkrachten van groep 8 gaan juf Bianca en
meester Glenn mee. Meester Wiebe en juf Elly zullen beiden enkele dagen meedraaien op ‘t Kraanven.
Juf Dorien werkt in die week twee dagen extra in groep 5a, Juf Kayleigh geeft les aan groep 7a.

WELKOM MEDEWERKERS
Juf Daniëlle is in april als ondersteunend onderwijsassistente begonnen in groep 1/2d. Juf Elize is vanaf mei
beschikbaar als invalkracht en vervangt in diverse groepen. Hartelijk welkom collega’s, we zijn blij met jullie!

FORMATIE EN GROEPSINDELING 2022-2023
Het managementteam is al enkele maanden aan het puzzelen met de beschikbare
gegevens voor de formatie en groepsindeling van het komende schooljaar.
Er komt steeds meer zicht op de ruimte voor de reguliere formatie, de actuele
bedragen van subsidies en de zgn. werkdruk middelen, waarmee we de invulling
van het personeel bekostigen. We gaan vanaf augustus 2022 opnieuw met 16
groepen draaien, net als dit schooljaar. Het is de bedoeling dat alle groepen zoveel
mogelijk ‘in tact’ blijven en waar mogelijk doorschuiven naar het volgende leerjaar. We houden hierbij
uiteraard rekening met de ontwikkeling van het kind. We hebben inmiddels al enkele nieuwe collega’s aan
kunnen stellen in ontstane vacatures en zijn nog op zoek naar meer nieuwe leerkrachten. We hopen u
uiterlijk half juni het totaalplaatje te presenteren; nog even geduld a.u.b.

‘CALAMITEITENDAG’
Vrijdag 8 juli staat gepland als ‘calamiteitendag’. Wanneer deze uren vóór 1 mei niet i.v.m. een calamiteit
(kapotte CV ketel, ijsvrij, overstroming in de school) ingezet zijn, mogen we de kinderen en teamleden deze
dag vrij geven. Met de MR hebben we besproken, dat de leerlingen op 18 februari onverwacht één uur
eerder vrij gekregen hebben i.v.m. de storm Eunice. Door de verplichte lockdown i.v.m. corona is de school
ook 4 dagen dicht geweest. Met elkaar hebben we de conclusie getrokken, dat we na dit opnieuw hectische
jaar, de vrije dag vlak vóór de zomervakantie ook zodanig benutten. Vrijdag 8 juli wordt dus een vrije dag!

OUDERGESPREKKEN/OUDER-KIND GESPREKKEN GROEP 1 T/M 7
In de week van 7 t/m 10 juni vinden de oudergesprekken en deels ouder-kind gesprekken plaats. Dinsdag 7
juni ontvangt u de talentenkaart van uw zoon of dochter. Van maandag 23 mei 17.00 uur t/m maandag 30
mei 17.00 uur kunt u zich inschrijven via Social Schools. Donderdagavond 9 juni wordt in ieder geval door
alle leerkrachten opengesteld.

ZOMERFEEST 29 JUNI
In goede samenwerking met onze Ouderraad vieren we woensdag 29 juni het
zomerfeest met alle leerlingen van groep 1 t/m 8. We verheugen ons er nu al op, na
twee jaar waarin we weinig feestelijke activiteiten mochten organiseren. U hoort binnenkort meer van ons.

VERKEERSEXAMEN GROEP 8
Het theorie examen is goed gegaan. Iedereen is daarvoor geslaagd. We hebben met de juf een paar oude
theorie examens gedaan en daar nog veel van geleerd.
Praktijkexamen
Het praktijkexamen op 17 mei ging ook goed. We vonden het eerst een beetje spannend, maar daarna ging
het wel goed. We kregen nog een tip die we in het verkeer konden gebruiken: we moesten alles overdreven
doen, zodat anderen ons goed kunnen zien. Iedereen is geslaagd!
geschreven door Finest
Hartelijk gefeliciteerd 42 kanjers van groep 8, dit is een prachtig resultaat!

het team van De Regenboog

KWINK
Afgelopen week hebben we geoefend met de kwink van de week: ´Help met een tip´. We hebben naar het
verhaal geluisterd over Zwinzent en de boswachter. De boswachter had allerlei spullen gemaakt. Het zag er
mooi uit. Maar wie goed keek, ontdekte dat er iets niet klopte. Het vogelhuisje had geen opening, het hek
stond scheef en de bloemen stonden midden op de weg. Nu moesten er tips bedacht
worden! Dit hebben we met elkaar in de klas geoefend. Kinderen die samen spelen en
werken, kunnen leren hun aandacht te richten op de ander om te zien wat hij doet en hoe
dat gaat. Ze kunnen oefenen om met vriendelijke woorden feedback te geven. Ook kunnen
ze leren oog te hebben voor wat de ander nog lastig vindt. En kunnen ze wellicht een tip
geven om hem verder te helpen. Het geven van vriendelijke feedback draagt bij aan een
prettige sfeer in de groep, waar kinderen elkaar stimuleren om stapje voor stapje te leren
en groeien.

GEVONDEN VOORWERPEN
We hebben de afgelopen weken weer allerlei voorwerpen, waaronder sleutels, sieraden en heel veel kleding
gevonden. Vrijdag 20 mei heeft u hierover een bericht met filmpje ontvangen. Juf Nel bewaart gevonden
sieraden en sleutels. Alles dat niet wordt opgehaald, gooien we vandaag, woensdag 25 mei, weg.

SPONSORLOOP VOOR STICHTING BIO VAKANTIEOORD
In de afgelopen week stond op school de sponsorloop voor Stichting Bio Vakantieoord centraal. Maandag
vond de aftrap plaats door de kleutergroepen en heeft Joost Stolk,
ambassadeur van stichting Bio Vakantieoord iets mogen vertellen over
zijn leven met een beperking en over Bio Vakantieoord.
Vrijdag was de grote finale en heeft directeur Frans Wientjes samen met
Joost en de Bio Beer het startschot gegeven voor de groepen 4 t/m 8.
De kinderen waren erg enthousiast en er is ruim €11.000 voor Bio
Vakantieoord opgehaald. Dank aan alle sponsoren en kinderen voor
deze fantastische prestatie!
Langs de kant stonden veel ouders om de kinderen aan te moedigen.
Van de ouderraad kreeg elk kind een heerlijk ijsje. Alle klassen kregen een Biobeer van de Stichting en voor
de winnende klas was er voor elk kind een Biobeer! Maandag 23 mei is de cheque met het enorme bedrag
erop aan Joost overhandigd.

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.

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, de Koningsspelen 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 steeds 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!

MR
We hebben maandag 16 mei 2022 weer een MR vergadering gehad. We hebben het aantal
vertrekkende leerkrachten besproken. Helaas was er het afgelopen jaar veel verloop.
Gelukkig zijn er ook weer nieuwe collega's aangetrokken. Achter de schermen wordt
intensief gewerkt om de formatie rond te krijgen voor alle 16 groepen. Dit is een enorme
puzzel en het streven is om uiterlijk half juni 2022 de ouders hierover te informeren.
De audit zal, nadat deze 2 keer verschoven is, plaats vinden op 30 mei 2022. Hier is hard voor gewerkt, het
draaiboek ligt er, dus we zijn verwachtingsvol om de auditoren onze mooie school te laten zien.
Ook stonden alle punten op de agenda die aan het einde van het jaar altijd aan de orde komen: opstellen
van de schoolgids 2022-2023, actualisering van het School Ondersteunings Profiel (SOP), evalueren van
allerlei plannen, verantwoorden waar we onze extra gelden aan besteden en dit op een juiste manier
inzetten, het opstellen van het formatieplan en de groepsindeling en vervolgens kan het nieuwe taakbeleid
voor het team gemaakt worden. Er vindt een evaluatie plaats met CSU (schoonmaakbedrijf) omdat we een
goede hygiëne heel belangrijk vinden op onze school. Daarnaast staat het opstellen van het School Maat
Arrangement (SMA) op de planning: hierin wordt gekeken welke leerlingen extra zorg nodig hebben,
bekostigd vanuit het SamenWerkingsverband (SWV). Vanuit deze gelden voor de leerlingen worden ook
medewerkers ingezet. Er moet dus nog genoeg gedaan worden de komende weken. We hebben uitvoerig
gesproken over de calamiteitendag van 8 juli en hebben besloten om deze dag in te wisselen voor een vrije
dag. Er is één uur benut om de kinderen eerder naar huis te sturen i.v.m. de storm op dringend verzoek van
directeur-bestuurder Evert Vos van PCPO.
Tot zover een kort verslag vanuit de oudergeleding van de MR.
Groet van Hilda Z., Rozemarijn M. en Maartje V.

NIEUWS VAN DE PEUTERSPEELGROEP
Op de peuterspeelgroep hebben we op vrijdag 22 april de koningsspelen gevierd.
Ook wij hebben geoefend met het liedje van kinderen voor kinderen hiervoor.
Wat een geweldig feest!
Daarna hadden we 2 weken vrij en zijn we na de vakantie
begonnen met het thema “Wij gaan naar een festival (wij vieren feest)”.
De kinderen hebben al leuke dingen verzonnen om te gaan maken en te doen.
We zijn al begonnen met het maken van taart en een slinger. U zult vanzelf hier
meer van terug zien.
Ook is onze collega Nyraida op 27 april bevallen van een prachtige zoon Bentley.
Gefeliciteerd Nyraida!

NIEUWS VAN DE BSO

We zijn nog steeds bezig met het thema van het Muizenhuis. In de
vakantie hebben veel kinderen een eigen Muizenhuis gemaakt, met
meubels en interieur en alles erop en eraan.

😉

Nu mogen de kinderen het grote Muizenhuis verder afmaken.
Alle kleine (muizen)beetjes helpen.
Door middel van workshops
gaan we leren meubeltjes en
muizen accessoires te maken.

Daarnaast spelen we natuurlijk weer heel veel buiten. Zou u eraan
willen denken om zonnebrandcrème mee te geven als uw kind
allergisch is voor onze zonnebrandcrème. Wij gebruiken Garnier Ambre
Solaire extra sensitive kids.

