16 juni 2022
AUDIT 30 MEI
Maandag 30 mei bezocht het Auditteam onze
school; voor een kleurrijke groei! We hebben
deze dag ervaren als een spannende (tòch wel),
levendige en zinvolle dag. De collega’s van een
aantal andere PCPO scholen èn de trainer van
het auditteam bezochten in totaal 14 groepen.
Ze gingen in gesprek met een afvaardiging van de ouders, met (bijna)
alle teamleden individueel, een aantal leerlingen, beide intern
begeleiders/BOGO/MT leden Willeke en Elly en schoolopleider/MT
lid Wiebe en directeur Nel. Na afloop werden hun bevindingen met
het gehele team gedeeld. We kregen bij de evaluatie heel veel tops
(zaken die goed gaan en als positief werden gewaardeerd) en enkele
tips (aandachtspunten om onderdelen te verbeteren) gepresenteerd.
Het complete rapport volgt nog, maar we zijn heel dankbaar en super
tevreden met de grote waardering en mooie opbrengst.
Hartelijk dank aan de leerlingen en ouders die hun steentje hebben
bijgedragen aan deze dag! Tevens veel dank aan ons hele team, dat
zich met veel enthousiasme en deskundigheid heeft ingezet om onze
school te presenteren!

KORT
WELKOM NIEUWE LEERLINGEN
Chloé en Jens maken binnenkort
kennis in hun groep; zij worden in
juli 4 jaar. Hartelijk welkom en veel
plezier op CBS De Regenboog!
I.v.m. de ADMINISTRATIE- EN
STUDIEDAG voor het team is de
school gesloten op 20 en 21 juni
2022. Alle leerlingen zijn die dagen
vrij. De peuterspeelgroep is wèl
open.

DE VOLGENDE EN LAATSTE
NIEUWSDRUPPEL van dit
schooljaar verschijnt op 7 juli 2022.
Graag de kopij uiterlijk 30 juni
aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl .

SCHOOLREIS EN KLEUTERDAG 24 JUNI
U bent door de werkgroep geïnformeerd over de
organisatie en bestemming van de schoolreis voor
groep 3 t/m 7 naar Dierenpark Amersfoort.
De groepen 1 /2 vieren die dag hun kleuterdag en
sluiten het thema ‘festival’ af. Ze laten ook hun danskunsten zien,
zoals afgelopen schooljaar geleerd van juf Josephine. Het belooft een
dubbel feestelijke dag te worden!
Beide groepen 8 hebben op 24 juni gewoon school en zullen
ongetwijfeld ook aan de slag gaan met het oefenen voor de musical
‘Wie steelt de show?’ Gezien alle voorbereidingen qua decor,
attributen, oefenen van de rollen, zang en dans gaat het vast
helemaal goedkomen! Veel succes gewenst!

LICHTPUNTJE
“Steeds houd ik de HEER voor
ogen, met Hem aan mijn zijde
wankel ik niet.”
Psalm 16:8

AGENDA
13 t/m 17 juni Kamp groep 8
16, 23 en 30
Workshop speksteen door Facet (vanuit subsidie)
juni
20 juni
Administratiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij;
de peuterspeelgroep is open.
21 juni
Studiedag; groep 1 t/m 8 heeft vrij;
de peuterspeelgroep is open.
24 juni
Schoolreis groep 3 t/m 7 naar dierenpark Amersfoort
Kleuterdag met feestelijke afsluiting danslessen
groep 1/ 2, groep 8a en 8b school.
27 juni
Schoolbrede kennismaking in de nieuwe groep
28 juni
MR vergadering
29 juni
Zomerfeest
4 juli
Musical ‘Wie steelt de show?’
en officieel afscheid groep 8
5 juli
Informeel afscheid groep 8 (mi en av)
Schoolgids 2022-2023 wordt verzonden.
7 juli
Laatste schooldag 2021-2022
8 juli
‘Calamiteitendag’; nu de eerste dag zomervakantie!
9 juli - 21 aug Zomervakantie
22 aug.
Eerste schooldag 2022-2023

STARTPUNT:
Week van 20 juni: Hand 23:12-35 Paulus’ neef helpt, Hand 24:1-27 Felix
Week Week van 27 juni: Hand 25:1-27 Festus en Agrippa, Hand 27:1-13 Op weg naar Rome
Week van Week van 4 juli: Hand 27:14-44 Schipbreuk, Hand 28:1-10 Op Malta

……. 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, 3b, 3c/4b en 4a: Krak, krak wat komt er uit 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!

INGAAN VERLOF LEERKRACHT
Juf Yvonne is woensdag 22 juni voor het laatst in haar groep i.v.m. het ingaan van haar zwangerschapsverlof.
Dit zal helaas ook haar laatste werkdag zijn op de Regenboog, omdat ze besloten heeft om na haar verlof
niet meer terug te komen. Ze heeft altijd met veel plezier op onze school gewerkt, maar vindt de combinatie
werk en haar gezin steeds lastiger worden, zeker nu er een 3e kindje bij komt. Op 22 juni is er van 14.00 tot
14.30 uur ruimte voor de ouders om afscheid te nemen. Yvonne is van plan om in het nieuwe schooljaar nog
met de baby langs te komen en hem of haar te showen aan de kinderen! Hier kijken we naar uit.

We bedanken haar heel hartelijk voor haar grote inzet voor en betrokkenheid bij haar groep. We gaan ook
een heel positieve en deskundige collega missen op onze werkvloer. We wensen je alle goeds voor de
komende weken en de toekomst Yvonne, samen met je gezin! De laatste twee weken tot de zomervakantie
zal Juf José fulltime lesgeven aan de groep. We vinden het héél fijn dat zij dat wil doen!

AFSCHEID LEERKRACHTEN EN PEDAGOGISCH MEDEWERKER
Helaas gaan we ook afscheid nemen van Juf Jacqueline. Zij heeft m.i.v. 1-8-2022 een baan geaccepteerd in
het Voortgezet Onderwijs op het Wellantcollege in Ottoland. Juf Naomi gaat m.i.v. augustus werken op de
Arentschool in Rotterdam. Onderwijsassistente/ pedagogisch medewerker juf Bianca gaat verhuizen naar
Zeeland, heeft daar alweer een baan gevonden in de Kinderopvang en neemt ook afscheid op 7 juli.
Juf Eugerie, die al vanaf oktober 2021 iedere vrijdag bewegingsonderwijs geeft, heeft aangegeven hiermee
te stoppen. Het is een pittige baan; 3 dagen gym geven aan diverse groepen op verschillende scholen.
We bedanken haar heel hartelijk voor haar bereidheid ons zo lang te helpen, haar enthousiasme, inzet en
deskundigheid! Beste collega’s: we hebben begrip voor jullie keuzes, maar gaan jullie enorm missen op onze
school en wensen jullie alle goeds toe voor je verdere loopbaan in het onderwijs en de toekomst!

WELKOM MEDEWERKERS
M.i.v. augustus hebben we gelukkig al enkele nieuwe teamleden kunnen benoemen; Juf Femke en Juf Els
komen bij ons werken en daar zijn we heel blij mee. Deze weken draaien ze al deels mee op onze school en
ze zijn ook aanwezig bij de leerlingen overdracht en de kennismaking in de nieuwe groepen op 27 juni.
Hartelijk welkom en een heel mooie tijd gewenst op CBS De Regenboog!
We zijn nog steeds op zoek naar diverse leerkrachten; zie ook de advertenties op onze website.
www.regenboogridderkerk.nl Kent u iemand die op zoek is naar een nieuwe uitdaging, de PABO gedaan
heeft en/of de bevoegdheid heeft om gym te geven? Ja? Laat hem of haar dan s.v.p. contact opnemen met
directeur Nel van den Herik door te bellen naar 0180-486111 of een mail te sturen naar
nel.vandenherik@pcpobr.nl

FORMATIE EN GROEPSINDELING 2022-2023
Het managementteam heeft de puzzel van de formatie en de groepsindeling voor
een groot deel ingevuld. Er is 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 nog steeds enkele vacatures en werken op dit moment alternatieve plannen uit, om tòch
alle groepen te kunnen bemensen vanaf maandag 22 augustus. We hopen u z.s.m. het totaalplaatje te
presenteren; nog even geduld a.u.b.

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 op
korte termijn meer van ons.

KWINK
In de bovenbouw hebben we het over conflicten en dan vooral over het benoemen van je eigen aandeel in
een conflict. Met aandeel bedoelen we niet ‘schuld aan’ of ‘oorzaak van’, maar je kijkt naar hoe iemand
betrokken raakt in het conflict door wat hij doet of zegt (of juist niet doet of zegt). Een conflict, klein of
groot, kan heel veel doen met jouw gevoelens en dat laat de volgende 'escalatie curve' goed zien:

Tijdens een conflict heeft iedere betrokkene een aandeel, ook al heb je dat niet altijd door. Om te ontdekken
wat dit aandeel precies is, is het handig even 'terug te spoelen'. We zijn hier door middel van verschillende
opdrachten goed mee aan het oefenen in de klas!

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 heel 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 zoals het schaatsen, de attenties
op 5 december, de Paaslunch, de Koningsspelen, een ijsje na de sponsorloop en andere extra activiteiten

voor onze leerlingen. De schoolreis is al op 24 juni en deze week moet het totale bedrag
aan de busonderneming en het park overgemaakt worden. Voor een klein aantal kinderen
is er helaas nog steeds niet betaald via ons handige systeem van Wis Collect.
Deze ouders hebben betalingsherinneringen gekregen. Wilt u, wanneer dit voor u geldt,
alstublieft het bedrag vandaag nog betalen? We hopen van harte dat het toch nog op tijd
goed komt. Bij voorbaat onze dank!

Wat fijn, de zomervakantie komt er weer aan! De school is dan gesloten en dat betekent dat
de logopedie ook even stopt. In het afgelopen schooljaar hebben de kinderen bij de
logopedie hard gewerkt om net even die extra kennis op te doen voor de thema’s of de
letters nog wat beter uit te spreken. Het is erg leuk om te zien dat de kinderen zo
gemotiveerd aan de slag gaan met de opdrachten. Een aantal kinderen heeft hun logopedie
diploma verdiend en ronden daarmee de logopedie af!
In de vakantie zijn er vast bij iedereen wel gezellige plannen. Op vakantie gaan, lekker
uitslapen, spelen in de speeltuinen of iets moois bouwen van de lego waar je alle tijd voor
hebt. Maar mocht je even geen inspiratie hebben of even niks te doen, duik dan eens in een
mooi boek. Of lees samen eens een boek en ga buiten op zoek naar de dingen die je hebt
gezien in het boek. Misschien kan je het verhaal wel naspelen met je speelgoed. En als je
lang moet rijden is het spelletje “ik zie ik zie wat jij niet ziet” ook altijd wel even leuk om te
doen. Als je een letter nog erg lastig vindt, kijk dan eens waar je die allemaal tegen komt.
In de reclamefolders of buiten bij de borden van de weg of misschien kan je de letter wel met
stoepkrijt heel mooi schrijven. Kortom genoeg leuke plannen voor een fijne vakantie, om te genieten en te
ontspannen, maar soms ook even om te leren.
Na de vakantie start de logopedie ook weer. Met elke leerkracht wordt dan afgestemd wanneer het handig
is om de kinderen te behandelen en gaan we er weer tegenaan!
Mocht u zich afvragen of de logopedie ook voor uw kind iets kan betekenen, mag u altijd even mailen
of langslopen op school. Mijn e-mail adres is roos@logopediepraktijkpunt.nl
Alvast een fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar!

VAKANTIEROOSTER 2022-2023
Hierbij nogmaals het door het MT en de MR vastgestelde vakantierooster voor het volgende schooljaar
2022-2023.
Studiedag team; leerlingen vrij
Administratiedag team; leerlingen vrij
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie

23 september 2022
26 september
22 t/m 30 oktober 2022
24 dec. 2022 t/m 8 jan. 2023
3 februari
6 februari
25 februari t/m 5 maart
7 t/m 10 april
22 april t/m 7 mei
18 t/m 21 mei
29 mei

Administratiedag team; leerlingen vrij
Studiedag team; leerlingen vrij
‘Calamiteitendag’: evt. vrije dag, als
deze uren niet eerder ingezet zijn.
Zomervakantie 2023

19 juni
20 juni
7 juli
8 juli t/m 20 augustus 2023

NIEUWS VAN DE STAMPERTJES
De afgelopen weken zijn we veel aan het werk geweest op de groep.
Voor de peuter/ kleuterdag op 24 juni zijn allemaal mooie dingen geknutseld door de kinderen. Hebben
jullie onze mooie grote ijsjes van karton al zien hangen? Van papier-maché hebben de peuters ijsbolletjes
gemaakt. Wat een heerlijke smaken. Ook zijn er prachtige zelfgemaakte lampionnen gemaakt.
Uiteraard houden we altijd al van een dansje met elkaar, maar met dit feest thema hebben we extra veel
gedanst en een heleboel mooie danskunsten bij elkaar ontdekt. We hopen op een prachtige peuter/ kleuterdag als afsluiting van ons thema.

NIEUWS VAN DE BSO
Wij zijn hard bezig om een leuke zomervakantie voor te bereiden. Daarvoor zijn wij op zoek naar
verkleedkleren:
-

Hoge hakken
Laarzen
Hoeden en petten
Colberts
Beroepskleding en accessoires (zoals doktersjas of lieslaarzen)
Allerlei attributen om op je hoofd te dragen zoals brillen e.d.

