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Beste mensen,
Vorige week hebben we het nieuw ingerichte plein op de Perengaarde geopend. We zijn
heel blij met het resultaat en de kinderen genieten er volop van!
In alle klassen worden in deze periode muzieklessen gegeven. Voor de bovenbouw heeft Mees clinics voor
de verschillende sporten geregeld en in diverse groepen worden ook nog culturele activiteiten
aangeboden. Groep 7 heeft ook dit jaar weer de E-waste race gewonnen, door het inzamelen van oude
elektrische apparaten. Natuurlijk zijn we heel trots op ze!
We bieden deze activiteiten aan omdat we het belangrijk dat kinderen zich ook op sportief, muzikaal en
expressief gebied kunnen ontwikkelen
Volgende week is voor groep 8 een spannende week. Zij maken de Centrale Eindtoets. Deze heeft in
principe geen invloed meer op het advies voor het voortgezet onderwijs. Tenzij een kind de toets beter
maakt en laat zien dat het de afgelopen maanden een grote ontwikkeling heeft gemaakt. Dan kunnen de
leerkrachten het advies nog bijstellen. Verder is groep 8 lekker aan het genieten van de afronding van
hun basisschooltijd. Er wordt al hard gewerkt aan de voorbereidingen voor kamp en musical. Ik hoop dat
ze op deze manier hun basisschooltijd op een fijne manier met elkaar kunnen afsluiten.
De aankomende week staan de Koningsspelen op het programma, het wordt vast een gezellige dag.
Ik wens u een heel fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Petra Beukelman

PCBS De Regenboog is één van de scholen van

Belangrijke data
Data
17 t/m 19 april
Donderdag 19 april
Vrijdag 20 april
Dinsdag 24 april
Donderdag 26 april
10 t/m 11 mei

Centrale eindtoets groep 8
MR vergadering
Koningsspelen
Continurooster groep 8
Inloopochtend Perengaarde
Ouderavond voor groep 7 en 8
Puberbrein
Continurooster voor alle kinderen
Lunch meenemen
Meivakantie

Let op:
Koningsspelen
De Koningsspelen zullen in tegenstelling tot wat wij verwachtten plaatsvinden op 20 april 2018. Op
deze dag hebben de kinderen van groep 4 t/m 8 een continurooster.
Donderdag 26 april is dan de laatste dag voor de meivakantie. Ook dan draaien we in alle groepen een
continurooster.
Continurooster 18 mei
Verder staat in de brochure met praktische informatie vermeld dat er op 18 juni een continurooster
voor groep 4 t/m 8 is, dit moet zijn 18 mei!
Schoolreis en theaterdag
De datum van het schoolreisje en de theaterdag zijn verplaatst naar woensdag 6 juni 2018. Woensdag
11 juli (vorige schoolreisdatum) zijn alle kinderen dan om 12:15 uur uit.

Inloopochtenden
Afgelopen vrijdag was de eerste inloopochtend op de Nachtegaallaan. We willen alle aanwezige ouders
hartelijk bedanken voor de belangstelling!
De inloopochtenden zijn bedoeld om u meer betrekken bij het onderwijs aan de kinderen. Daarom
nodigen we u van harte uit om op de volgende momenten gebruik te maken van de mogelijkheid om
samen met uw kind te werken aan een zelfstandige opdracht in de klassen. De leerkracht is natuurlijk
aanwezig om tijdens dit moment ook wat hulp te bieden of vragen te beantwoorden over het
aangeboden werk.
Perengaarde
Dinsdag 24 april
Vrijdag 18 mei
Dinsdag 19 juni

Nachtegaallaan
Vrijdag 13 april
Dinsdag 15 mei
Vrijdag 15 juni

De inloop voor de groepen 1 en 2 duurt van 08:20 tot 08:50 uur en voor de groepen 3 t/m 8 van 08:30
tot 09:00 uur.

Trefwoord
Wij vertellen iedere week de Bijbelverhalen uit Kind op Maandag. Hieronder een
overzicht van de verhalen die de aankomende weken aan de orde komen:
De periode van 19 februari tot eind mei gaan we werken met de methode
Trefwoord. We willen ervaren en onderzoeken of deze methode wellicht beter
aansluit bij onze kinderen.
Zorgvuldig omgaan met afval
16 t/m 20 april
In dit thema laten we de kinderen zien hoe mooi de natuur kan zijn en dat het belangrijk is om er
zuinig op te zijn. Eén van de dingen waar ook jongen kinderen aan kunnen meewerken is het zorgvuldig
omgaan met afval. Daarop richten we ons in deze tweede week.
Wat doet muziek met ons?
23 t/m 27 april
Muziek is al zo oud als de wereld. Het is een belangrijk deel van ons bestaat en het heeft vele facetten
in zich. Muziek kan verbinden, troosten en enthousiasmeren. Door de muziek kun je andere werelden
leren kennen. Muziek raakt mesen. Soms, vaak op belangrijke levensmomenten als een begrafenis of
een huwelijk, kun je met muziek duidelijk maken wat met woorden niet kan.
Bij levensbeschouwing gaat het om de vraag wat de realatie is tussen muziek en onze manier van
“tegen-de- wereld- aankijken” Wij vertalen dat in de vraag: wat doet muziek met ons en met onze
wereld? In z’n algemeenheid durven we te beweren dat muziek ons leven kan verrijken. Dit latwn we
zien in tien dagaccenten die gaan over muziek in het algemeen., muziek met anderen en muziek met
jezelf.
Ook in de Bijbel speelt muziek een rol. Koning Saul wordt rustig van de muziek die David voor hem
speelt. En het Bijbelboek Psalmen is een verzameling liederen waarin emoties worden bezongen.

Opening schoolplein Perengaarde

Dinsdagochtend 3 april hebben we met de kinderen van groep 1 t/m 4 het schoolplein op de
Perengaarde geopend. We hebben er lang op moeten wachten, maar we zijn uiteindelijk heel blij met
het resultaat. We willen het bestuur van VCO de Kring hartelijk bedanken voor de medewerking.

KiVa

Samen maken we er een fijne school van!

Thema 7: ‘Samen zijn wij een fijne groep’
Bovenbouw
Wat gaan we leren?
…weten hoe het voelt om gepest te worden;
…kennen de gevolgen van pesten voor de slachtoffers;
…weten dat iemand die gepest wordt daar nog heel lag last van kan hebben;
…kunnen aangeven hoe de sfeer is in de groep;
…kunnen reflecteren op hun eigen gedrag;
…kunnen de ontwikkeling van hun groep beschrijven;
…kunnen een eigen KiVa-regel maken;
…weten dat het belangrijk is om samen te zorgen voor een fijne groep;
…weten hoe zij hun groep prettig houden.
Wat gaan we doen?
Nu de kinderen weten welke vormen van pesten er zijn en hoe ze die kunnen herkennen, gaan we in dit
thema in op de gevolgen van pesten. (Fictieve) verhalen van gepeste kinderen worden besproken. Hoe
voelt een gepest kind zich? Wat zouden we kunnen doen om hem of haar te helpen? Daarnaast kijken we
naar onze eigen groep. Hoe ziet onze groep er op dit moment uit? Wat gaat goed? Waar kunnen we aan
werken?
Thema 7: ‘De groep is tegen pesten’
Onderbouw
Wat gaan we leren?
…kunnen zich voorstellen hoe het voelt om gepest te worden;
…kunnen laten zien hoe zij zelf over pesten denken;
…leren de standpunten van hun klasgenoten over pesten;
…begrijpen dat anderen soms hulp nodig hebben.
Wat gaan we doen?
De komende periode doen we verschillende oefeningen waarbij jullie kinderen zich verplaatsen in iemand
die gepest wordt (hoe voelt iemand zich die gepest wordt?). Vervolgens koppelen we dit terug aan een
fijne groep. In de vorige thema’s wilden we zorgen voor een fijne groep en in een fijne groep hoort geen
pesten thuis. Samen zijn we tegen pesten!
KiVa thuis
Vraagt u uw kind thuis eens naar de KiVa in de klas en hoe we proberen samen een fijne groep te zijn!

Sportclinic inline-skaten
Aanstaande maandag staat de tweede sportclinic van inline-skaten op de planning. De eerste clinic was
heel erg leuk! Echter viel het op dat het veel tijd kostte om de skates en bijbehorende bescherming
aan te trekken. Hierdoor was er helaas niet veel tijd meer over om te skaten. Daarnaast hadden veel
kinderen pijn aan de voeten door de geleende skates.
Voor de tweede clinic mogen de kinderen zelf skates en/of beschermers meenemen naar school. Bij
voorkeur inline-skates. Dit zijn skates met een remblok achterop één van de skates. De beschermers
die het belangrijkste zijn om mee te nemen, zijn knie- en polsbeschermers. Kinderen zonder skates
en/of beschermers thuis, kunnen deze natuurlijk nog steeds lenen van de lesgever.
Verder is het ook belangrijk om een oudere trui, t-shirt en
spijkerbroek aan te hebben. Liever geen panty’s, want hierin
kunnen snel gaten komen bij vallen.
Hiermee wordt er gehoopt op meer tijd om te kunnen skaten op
het schoolplein. Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te
hebben.
Met vriendelijke groeten,
Mees Taselaar
Vakleerkracht L.O.

Schoolvakanties 2018 - 2019
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019
vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019
(incl. Tweede Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag)
donderdag 30 mei t/m vrijdag 31 mei 2019
maandag 10 juni 2019
maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

Uitnodiging ouderavond Puberbrein
Beste ouder/verzorger,
In de puberteit maken kinderen een grote verandering door. Maar wat verandert
er nu precies in het brein van de puber? En hoe sluit je hier in de opvoeding op aan?
De ouderavond op basisschool De Regenboog staat helemaal in het teken van het puberbrein. We
bespreken onderwerpen, zoals:





Veranderingen in de puberteit
Wat kan ik verwachten van mijn puber?
Praten en luisteren met een puber
Ruzies voorkomen en oplossen

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de ouderavond.
Op dinsdagavond 24 april
Aanvang 20:00 uur
Locatie Perengaarde 1
De ouderavond wordt u aangeboden door DIA. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen aan de
pedagoog binnen DIA.
Meer informatie
Nadia Anemaat, Tel. 085-0499104, n.anemaat@diarozenburg.nl
Rafaël Maria Theuvenet, Tel. 085-0499109, r.theuvenet@diarozenburg.nl
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Deze planning is onder voorbehoud. Het is goed mogelijk dat er afspraken tussendoor komen, waardoor
de werkelijkheid er toch anders uit komt te zien. De leerkrachten hebben een actueel overzicht.
Als u onze directeur, Petra Beukelman wilt spreken, maak dan een afspraak of stel uw vraag via het
volgende emailadres: directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl. Zij maakt graag tijd voor u!

Nieuws uit de groepen
Groep 2
Het is lente in groep 2 en we spelen gezellig met elkaar in de
bloemenwinkel. De letter 'l' van lente staat centraal. Met elkaar hebben we van alles
bedacht wat bij de lente hoort en we leren er nog veel meer bij over o.a. bloemen, bloembollen en
jonge dieren. Vanaf vorige week gymmen we op donderdagochtend in de gymzaal. Even wennen...
maar erg leuk en bekend met meester Mees.
Op vrijdag krijgen we vanuit de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam muzieklessen.
We genieten buiten erg van het nieuwe plein en gelukkig is het ook mooi weer.
Tot de meivakantie is het thema 'Lente' daarna gaan we spelen en werken over 'het Letterwinkeltje'.

Groep 3

Vorige week vrijdag hebben we in theater de Ontmoeting de voorstelling Anansie gezien, naar het
Afrikaanse sprookje over een slimme spin. In de Rozenburgse Courant is hierover een artikel geplaatst.
Bij deze voorstelling horen 2 verdiepingslessen, waarvan de eerste afgelopen maandag heeft
plaatsgevonden. Volgende week dinsdag is de tweede.
Afgelopen dinsdagmiddag hadden we een heel geslaagde proefjesmiddag. Heel fijn dat een aantal
oma’s, opa’s en vaders een groepje konden begeleiden. Niet alle proefjes gingen zoals gepland maar
dat heb je nu eenmaal bij proefjes :)
Boijmans van Beunigen
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we op 22 mei een continurooster zouden draaien
i.v.m. het museumbezoek aan Boijmans van Beunigen. We hebben echter een andere tijd toegewezen
gekregen waardoor we deze dag toch ons normale rooster kunnen aanhouden.
Rekenen
Met rekenen zijn we naast onze gewone lessen veel aan het oefenen met verhaaltjessommen.
We besteden ook veel aandacht aan het automatiseren van de sommen t.m. tien en aan de telrij
t.m. honderd.
Lezen

De tijd vliegt en we zijn alweer bij kern 10 van VLL aangeland. Fijn om te zien dat het vele oefenen
loont want de meeste kinderen zijn bij de laatste leestoets vooruit gegaan.
Het thema van kern 10 is “Kijk eens om je heen”. Dit sluit aan bij wat er in de natuur gebeurt of kan
gebeuren. In het ankerverhaal ‘Een schaap in de boom’, wordt Willem geconfronteerd met allerlei
natuurverschijnselen. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap
en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, de motregen,
schuilen en de stortbui.
Woordtypen in kern 10
De nieuwe woordtypen die de kinderen leren lezen in kern 10 zijn:
 woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;
 woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;
 woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals:
bomen;
 woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste
lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;
 woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-,
-ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;
 woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-,
zoals: leeuwen en ruwe.
De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:
 woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en
openen;
 woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en
oplossing;
 woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of –ver-, zoals:
weerbericht, ongeluk en treinverkeer;
 samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;
 woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en
onderwijzeres;
 woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht,
ongeluk en treinverkeer.
Groep 4
Proefjes
Wat was het een geslaagde proefjesmiddag! De kinderen vonden het geweldig en hebben
genoten. Heel erg bedankt voor het helpen papa's, opa's en oma's!
Boijmans van Beuningen
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven om op 22 mei een continurooster te draaien. Maar wij
zijn ingedeeld op een andere tijd, we kunnen 22 mei gewoon op de normale tijden naar school.
Tafel van 6
Afgelopen week hebben de kinderen de tafel van 6 mee naar huis gekregen. Dit is de laatste tafel die
ze mee naar huis krijgen in groep 4. Alle tafels blijven oefenen is wel erg belangrijk!
Vloeiend en Vlot

Aanstaande Maandag krijgen de kinderen het laatste blad mee van Vloeiend en Vlot. Blijven lezen, ook
in de vakantie, is erg belangrijk!
Voorleestheater
Vrijdag 6 April zijn we naar een theatervoorstelling in de Ontmoeting geweest. We hebben gekeken
naar "Anansi".
We krijgen naar aanleiding van deze voorstelling 3 theaterlessen op school. De eerste hebben we
afgelopen maandag gehad. Aankomende dinsdag de 2e. En de laatste is op de donderdag voor de
vakantie.
Ook kunnen de kinderen zich inschrijven voor een gratis theater workshop. De informatie hiervan hangt
op de deur van het lokaal.
Koningsspelen
De informatie over de koningsspelen hebben jullie via Digiduif ontvangen.
We zoeken nog 3 ouders/verzorgers die pannenkoeken willen bakken.
We zijn deze dag om 14.00 uit, op de Nachtegaallaan.

Groep 6a
Als ik terugblik op de afgelopen 6 weken zijn er heel wat extra activiteiten aan de orde
geweest of zelfs nog lopend.

Een selectie uit onze groep:
We hadden 3 erg leuke theaterlessen (nog n.a.v. het theaterbezoek in februari ).
Elke dinsdag klinkt er het geluid van gitaren vanuit de hal. We zitten nu ongeveer
op de helft van het aantal lessen. Een instrument leren spelen is zeker niet altijd
eenvoudig. Maar ik hoor steeds mooiere klanken vanuit de hal het lokaal binnen
zweven.
Proefjescircuit van “ Over de Tong”.
Gymclinics Freerunning en momenteel ook Inline Skaten.
Een gezellige Paasdag met ook nog een viering in de kerk.
Afgelopen week was er een gastles van
iemand van de bibliotheek Rotterdam, zij vertelde wat over
het kiezen van een leesboek en deed een leuke activiteit
met allerlei boeken.
Dinsdag 10 april was het Nationale Buitenlesdag. Groep 6a
werd officieel aangemeld en we zagen op een grote kaart
dat onze school de enige aangemelde school was in
Rozenburg. Dat vonden de
leerlingen toch ook wel erg
leuk. We boften dat het weer
ons gunstig gezind was. Groep
6a deed mee met een sommenestafette.
Fijn jongens en meisjes van groep 6a dat jullie zo enthousiast en
fanatiek met rekenen bezig waren!

Zoveel activiteiten en dan ligt Koningsdag op 20 april a.s. nog in het verschiet.
Kortom … de Regenboog bruist van de activiteiten!

Groep 6b
Maandag hebben we de 1e les van alweer de laatste clinic gehad; skaten. Nadat iedereen de
juiste maat skates had aangetrokken en was voorzien van de nodige bescherming konden we
op het schoolplein rondjes skaten, bochtjes maken en slalommen

Groep 7
GESLAAGD!!
Op donderdag 5 april hebben de kinderen van groep 7 meegedaan
aan het landelijk theoretisch verkeersexamen. En ….. Alle kinderen
zijn GESLAAGD!!
Van harte gefeliciteerd. Wij zijn ontzettend trots op jullie!

Entreetoets
De komende twee weken wordt in groep 7 de Entreetoets
afgenomen. U heeft als het goed is afgelopen week via uw
zoon/dochter een folder meegekregen met informatie over deze toets. De Entreetoets is een
betrouwbare voorspeller van de best passende brugklas.
In juni zullen wij de uitslag met u en uw zoon/dochter bespreken. Tevens geven wij dan ons eerste
voorlopig advies.
De toetsen worden in de ochtend afgenomen. Wilt u proberen om afspraken, die niet noodzakelijk zijn
in de middag of na schooltijd te plannen? Het is voor de kinderen het prettigst om de toets met de hele
klas tegelijk te maken i.p.v. op een later moment in te halen.

Uitslag Ewasterace
Vrijdag 10.00 is de eindstand van de E-wasterace bekend gemaakt en groep 7 heeft gewonnen! De
kinderen (en ouders) hebben de afgelopen drie weken heel hard gewerkt om zoveel mogelijk E-waste
te verzamelen. De prijs is een bezoek aan Nemo en volgende week maandag staat deze al gepland. De
kinderen hebben er heel veel zin in!

Peuteropvang Peuterpalet
We zitten nog midden in het thema: “Ik en mijn familie!” Als ouderactiviteit
hebben wij a.s. maandag en dinsdag, op 16 en 17 april, de "opa en oma"
dagen.
Alle peuters hebben voor de opa of oma een ketting geregen. We hebben als rollenspel uit gespeeld wat
je moet doen als je met de trein naar opa en oma gaat. Hiervoor hebben wij de winkel omgetoverd in een
kiosk waar je treinkaartjes kunt kopen en als je op de trein moet wachten nog wat kan drinken of eten.

BSO Ratjetoe
Het thema “1 april, Kikker in je bil” valt in goede smaak bij de kinderen!
Op woensdag zijn de kinderen op zoek gegaan naar kikkerdril. Met een tak
uit het bos, een plastic zak en plakband kan er een mooi “visnet” gemaakt
worden. Nu alleen nog een riviertje en zoeken maar!
De kinderen hebben ook een kikker gevouwen en natuurlijk op verschillende manieren een kikker
gemaakt.
Een week vol met kikkers dus! En gelukkig is het weer wat warmer en kunnen de kinderen genieten van
het mooie nieuwe schoolplein!
Ouderavond: Een jongen is geen meisje!
Hierbij nodigen wij u graag uit voor de ouderavond op dinsdag 17 april 2018. Het onderwerp van deze
avond zal gaan over "jongens & meisjes". Tijdens deze avond zal de heer Henno Oldenbeuving u meer
uitleg geven over de verschillen tussen jongens en meisjes.
Jongens zijn geen meisjes en andersom, maar ze zitten wel samen in de groep en spelen samen. Hoe ga
je daar als ouder of pedagogisch medewerker goed mee om? Wat moet je weten om het goed te
begrijpen? In deze inspiratiesessie gaan wij dieper in op dit specifiek onderwerp. Jongens praten
minder makkelijk. Hoe lukt het je dan toch om hen te laten praten over zichzelf in de toch al zo
verbale maatschappij?
Hoe ga je daar als ouder, pedagogisch medewerker of leraar goed mee om?
De ouderavond zal plaatsvinden op dinsdag, 17 april 2018 van 19.15 uur – 21.00 uur binnen basisschool
De Rank aan de Jan van Goyenstraat 4 te Rozenburg.
Iedereen is hiervoor uitgenodigd, ook de ouders de geen gebruik maken van de opvang binnen
Kinderopvang Humanitas.

Mudmaniacs run
Geachte ouders en kinderen,
Ook dit jaar organiseert Kinderopvang Humanitas de succesvolle
MudmaniacsRun!
Niet alleen kinderen, maar ook hun ouders worden uitgedaagd om actief aan dit spektakel mee te
doen!
De MudmaniacsRun vindt plaats op zaterdag 23 juni a.s. van 09.30 –
14.00 uur bij Outdoor Valley in Bergschenhoek.
Alle kinderen zijn met hun vriendjes en vriendinnetjes, én ouders, opa’s
en oma’s van harte uitgenodigd om mee te lopen in de meest modderige
obstakelrun van het land.
Het aanmeldformulier en meer informatie kunt u vinden op onze
Facebookpagina via: www.facebook.com/mudmaniacsrun
We zien u en/ of uw kind(eren) graag aan de start verschijnen!
Met modderige groet,
Het Mudmaniacs Team
Kinderopvang Humanitas
mudmaniacs@kinderopvanghumanitas.nl

