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De nieuwsbrief wordt digitaal verstuurd via Digiduif.
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op school? Maak een persoonlijk account aan op
www.mijndigiduif.nl.
U ontvangt van ons per kind een persoonlijke activatiecode.
Heeft u deze code niet ontvangen? Vraag er even naar bij de directie!

Beste mensen,
Na een blikseminslag vorige week maandag en een enorme regenbui op donderdag
hebben we behoorlijk wat toestanden gehad. De heftige regenval op donderdag zorgde
voor wateroverlast op de Nachtegaallaan . Het water kon niet weg van het dak en dat zorgde voor
lekkage in een groot deel van de school waardoor stroom en internet uitvielen.
De leerkrachten hebben politie en brandweer gebeld en zij waren er heel snel om te helpen de school
te evacueren. Leerkrachten, pedagogisch medewerkers van de overblijf, ouders en politie begeleidden
de leerlingen naar de andere locatie aan de Perengaarde. Daar werden de leerlingen opgevangen tot
ze konden worden opgehaald. Door de vastgoedbeheerder is meteen geregeld dat iemand naar het dak
kwam kijken. Ook werd begonnen met het herstellen van de schade en de schoonmaak van het
gebouw. Omdat niet alles meteen hersteld was, waren de kinderen van de bovenbouw ook vrijdag vrij.
Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor het ophalen van de kinderen en uw begrip voor de
situatie.
Helaas hebben we ook deze week nog last van de schade gehad. De telefoon en het internet deden het
pas donderdag weer. Op dit moment hebben we nog wat problemen met de printer en de schoolbel
doet het nog niet. Aan beide problemen wordt gewerkt. Ik wil de leerkrachten bedanken voor hun
flexibiliteit en hun extra inzet deze week.
Ondertussen was groep 8 vorige week lekker op kamp en zij hebben met dank aan ons “kampteam” een
geweldige week gehad met elkaar.
Woensdag zijn de kinderen van groep 3 t/m 7 op schoolreis geweest naar Duinrell en groep 1 en 2
hebben weer genoten van een erg leuke theatervoorstelling.
Kortom, ondanks de praktische ongemakken, kijken we terug op twee gezellige weken!
Ik wens u allemaal een fijn weekend.
Met vriendelijke groet, Petra Beukelman
PCBS De Regenboog is één van de scholen van

Belangrijke data
Data
Vrijdag 15 juni
Dinsdag 19 juni
11 t/m 22 juni
Vrijdag 22 juni
2 t/m 7 juli
Maandag 9 juli
Woensdag 11 juli

Inloopochtend Nachtegaallaan
Groep 1/2 vrij
Inloopochtend Perengaarde
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
Nieuwsbrief
Rapportgesprekken facultatief
Afscheidsavond groep 8
Een gewone schooldag van 08:30 tot 12:15 uur
(dit is in tegenstelling met wat in de kalender staat )

Trefwoord
Na een periode van uitproberen hebben we ervoor gekozen om te gaan werken
met de methode Trefwoord. Iedere week vertellen we verhalen uit de Bijbel en
de methode biedt handreikingen om deze verhalen te verbinden aan de
leefwereld van de kinderen en de maatschappij in het algemeen.
Machtsmiddelen
11 t/m 15 juni
Deze week verkennen we verschillende machtsmiddelen. Welke gebruiken de kinderen? Voor welke zijn
ze gevoelig? “Machtsmiddel” heeft wellicht een negatieve klank, maar ze kunnen positief ingezet
worden.
De Bijbelverhalen vertellen over David die zich door machtsmiddelen niet uit het veld laat slaan en
respect toont voor een door God gezalfde koning.
Vol emoties
18 t/m 22 juni
Emoties horen bij het leven: de positieve, maar ook de negatieve emoties. Je zou zelfs kunnen stellen
dat een mens niet compleet is zonder emoties. Emoties zijn richtinggevers, ze sturen ons gedrag. En
soms hebben ze ook invloed op het gedrag of de emoties van anderen. Dat ontdekken de kinderen deze
week.
In de Bijbelverhalen van deze weken komen verschillende emoties van David aan bod. In het eerste
verhaal deze week rouwt David om de dood van zijn vriend Jonatan en diens vader Saul. In het tweede
verhaal is David uitzinnig van blijdschap. Hij danst voor de ark uit. Niet zo koninklijk, vindt zijn vrouw
Michal, maar wel heel menselijk.

Informatie buitenlessen bewegingsonderwijs
Vanaf donderdag 7 juni (week 23) gaan we lekker buiten gymmen met groep 7 en 8. Dit zal alleen op
donderdagen zijn en de gymtijden blijven hetzelfde. De locatie is op de Blauwe Reigervelden.
Kledingvoorschriften buitengym:
- gymkleding (een broekje waarin je makkelijk kan sporten en shirt korte mouwen);
- buitenschoenen (probeer ook gymschoenen mee te nemen bij slecht weer);
- een trui/vest waarin je kan sporten (optioneel i.v.m. eventuele kou).
Het wordt aangeraden om alvast met deze kleding naar school te komen. Hiermee wordt voorkomen
dat er op school omgekleed zou moeten worden.
Bij slechte weersomstandigheden gymmen wij wel gewoon in de gymzaal aan het Bramenpad. Ik zal de
leerlingen hiervan op tijd op de hoogte brengen.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u
mij bereiken op
mees@derank.vcodekring.nl.
Met vriendelijke groeten,
Mees Taselaar
Vakleerkracht L.O.
de Regenboog & de Rank

Wetgeving met betrekking tot de privacy
U heeft vast gehoord over de aangescherpte wetgeving met betrekking tot de privacy. Ook wij zullen
ons beleid daarop gaan aanpassen. Op dit moment wachten we nog op richtlijnen van het bestuur,
maar we zullen met ingang van deze week geen foto’s van kinderen meer op Facebook zetten.
Binnenkort zal Digiduif vervangen worden door
Social Scools. Social Scools biedt een mogelijkheid
om in een besloten groep (klas of school) foto’s en
berichten te delen. Op deze manier kunnen we
met uw toestemming toch foto’s van activiteiten
op school met u delen.
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Aanwezigheid directeur (o.v.b.)
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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!

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

Vakantiebieb
Het zomercadeautje van de Bibliotheek
Lekker lezen in de vakantie? Met de VakantieBieb neem je ruim 60 e-books overal mee naartoe. Dat
scheelt weer boeken sjouwen. Je kunt de app downloaden van 1 juli t/m 31 augustus. Ook als je geen
lid bent van de Bibliotheek.
Ook dit jaar is er een topaanbod van 30 e-books voor volwassenen en 30 e-books voor de jeugd.
Daarnaast staan er in het kader van Vakantie Luisteren 5 luisterboeken in de LuisterBieb. Nieuw dit
jaar is de categorie e-books voor kinderen van 0 tot 6 jaar.
Veel leesplezier!
Voor meer informatie kijk op:
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html
Instructiefilmpje om de ap te downloaden:
https://www.youtube.com/watch?v=fw70nLbtl0M&feature=youtu.be

Nieuws uit de groepen
Groep 2
De afgelopen weken hebben we nog gespeeld en gewerkt met het
Letterwinkeltje. We hebben een werkje voor in het rapport gemaakt en de
Cito-toetsen zijn afgenomen. Weer hard gewerkt dus.....
Afgelopen maandag zouden we een theatervoorstelling hebben in de Ontmoeting die helaas niet
doorging.
Woensdag was daardoor extra vrolijk. Spelletjes op het plein, een theatervoorstelling met clowns die
soms spannend maar vooral heel grappig was. Alles werkte mee, we hadden gelukkig ook prachtig weer
waardoor alles door kon gaan als gepland.
De komende week ronden we het Letterwinkeltje af. De laatste weken voor de zomervakantie is het
thema 'Onder Water'. We gaan praten, werken en spelen over alles wat daar gebeurt.
Groep 3
De laatste loodjes
De laatste schoolweken zijn alweer aangebroken en wat is het jaar voorbij gevlogen!
In de komende 2 weken zijn nog veel toetsen gepland, waaronder de cito’s en de leestoetsen.
Dus graag nog met de kinderen goed oefenen met de werkbladen van racen met zoem en Veilig en Vlot.
Ook natuurlijk lekker op tijd naar bed zodat ze goed uitgerust op school komen ☺
Daarna kunnen we het weer wat rustiger aan doen en hebben we nog veel leuke activiteiten.
Kinderboerderij
Vorige week dinsdag hadden we een ontzettend leuke les op de kinderboerderij. Na een korte uitleg in
het leslokaal gingen de groepjes enthousiast op pad met schepnetjes, emmers, potjes, ontdekkaarten
en vergrootglazen. De meest grappige, snelle, mooie maar ook een beetje enge waterdiertjes werden
gevangen. Tegen het einde kwam iedereen weer bij elkaar en konden de gevonden diertjes nog eens
goed bestudeerd worden. Olivia had er een ontdekt die de juf en zelfs Elly Visser van de
kinderboerderij nog nooit gezien had!
Schoolreis

Woensdag was het dan eindelijk zover. We gingen op schoolreis naar Duinrell. Het was een hele
geslaagde dag met schitterend weer. Alle kinderen hadden het naar hun zin en de attracties werden
druk bezocht. Vooral de Splash (waar je heel nat kon worden) en de Dragon Fly (een hele snelle
achtbaan) waren favoriet. Door files duurde de terugreis een stuk langer dan gepland maar dat mocht
de pret niet drukken. De laatste snoepjes werden opgegeten en er werd gezellig na gekletst over alle
belevenissen van de dag. Van de buschauffeur kregen we zelfs nog een compliment dat de bus er na
afloop nog zo netjes uit zag ☺
Toen we aankwamen bij de
Nachtegaallaan was het wel even
schrikken voor alle ouders want er
zaten alleen maar juffen en
begeleiders in de bus. Alle kinderen
hadden zich verstopt tussen - en zelfs
soms onder de stoelen, maar sprongen
gelukkig weer snel tevoorschijn.

Museum in de klas
Naar aanleiding van het thema “Wat bewaar jij?” van kern 11 van VLL hebben we dinsdagmiddag 19
juni vanaf 14:30 een tentoonstelling van de verzamelingen van de kinderen van de klas. Iedereen is
van harte welkom om een bezoek te brengen aan dit museum in het leslokaal van groep 3 en in de kuil.
In eerste instantie hadden we deze tentoonstelling op donderdag 21 juni gepland maar dan hebben we
een sportmiddag.
Sportmiddag
Op donderdag 21 juni hebben we samen met groep 4 een sportmiddag. Deze activiteit wordt volledig
georganiseerd en verzorgd door de kinderen van groep 8.

Groep 4
Wat hebben we een gezellige dag gehad in Duinrell met elkaar. En wat een mooi weer!
En wat een waaghalzen zitten er in groep 4. Echt super knap!
Vanochtend hebben we een extra inloopochtend gehad. Sorry voor de onduidelijkheid. Jullie waren
van harte welkom. De volgende inloopochtend is dinsdag 19 juni.
Dinsdag 19 en woensdag 20 juni is Sandra afwezig. Evelien Schwering valt in. Zij is al vaker geweest,
dus dat gaan gezellige dagen worden.
Kinderen vragen er al regelmatig om, het gaat nu echt gebeuren. Dinsdagmiddag 26 juni brengt juf
Lianne met Liva een bezoekje in de klas.
Heeft er iemand nog een uurtje over om te komen poetsen? Donderdag 5 juli van 8.30 tot 9.30?? Komt
dit niet uit, maar wilt u wel graag helpen, dan zoeken we graag naar een andere datum.

Nacht van de vluchteling
Zaterdagnacht 16 juni ’18 doe ik mee aan de
sponsorloop "De nacht van de vluchteling". Precies om
middernacht klinkt het startschot in vier verschillende steden in Nederland, waarna de in totaal 5000
lopers van start gaan om 40 km te gaan lopen in de hoop hiermee zoveel mogelijk geld op te halen.
HET DOEL VAN DE NACHT VAN DE VLUCHTELING IS OM MET ELKAAR EEN ZO HOOG MOGELIJK BEDRAG OP
TE HALEN VOOR NOODHULP AAN VLUCHTELINGEN EN ONTHEEMDEN WERELDWIJD.
Er zijn wereldwijd nog nooit zo veel mensen tegelijk op de vlucht geweest als op dit moment. Meer dan
65 miljoen mensen wereldwijd hebben huis en haard moeten verlaten vanwege natuurgeweld, oorlog,
onderdrukking en conflict. Op zoek naar een veilige toekomst. Zij hebben dringend hulp nodig. Schoon
drinkwater, onderdak, voedsel en medische zorg.
Hoe kunt u helpen?
In groep 3 kunt u t/m het einde van dit schooljaar lege
statiegeldflessen inleveren of nog gemakkelijker het
statiegeldbonnetje van de supermarkt.
Er een spaarpotje om geld in te doneren en online kan het via
onderstaande link:
Elke bijdrage is van harte welkom!
Monique
Quak, leerkracht groep 3.
https://www.nachtvandevluchteling.nl/sponsor?rt=2&ri=6762

Peuteropvang Peuterpalet
Wij zijn nog steeds druk bezig met het thema vervoer/verkeer op de
Peutergaarde.
Zo hebben wij uitvoerig met elkaar gekeken naar de fiets. Welke onderdelen
kunnen wij benoemen.
Bijvoorbeeld het stuur, het zadel, het achterwiel, het voorwiel maar ook de spaken in het wiel wisten
een aantal kinderen al te benoemen.
Wij hebben een zebrapad gemaakt waar wij in de klas overheen kunnen lopen. Ook hebben wij een
verkeerslicht in de klas. Wij wachten bij het rode licht en lopen/rijden wanneer het licht groen is. Bij
oranje proberen wij natuurlijk ook te stoppen als dat kan. Dit doen wij zowel binnen als buiten.
Samen met een aantal ouders zijn wij de wijde wereld ingegaan om over het echte zebrapad heen te
lopen en dat ging hartstikke goed. Rustig lopen en kijken van de ene kant naar de andere kant (van
links naar rechts en weer naar links).
Afgelopen week zijn wij met alle groepen naar de dichtstbijzijnde bushalte gelopen over het zebrapad.
We hebben een rondje met de bus gereden door Rozenburg.
Voor veel peuters was dit de eerste keer met de bus. Het was een beetje spannend maar vooral erg
leuk en leerzaam.

BSO Ratjetoe
De komende weken hebben wij het thema bouwen en slopen.
Hierbij hebben wij activiteiten zoals zandkastelen bouwen en met de K’nex
gebouwen bouwen.
Bij mooi weer is het mogelijk dat de binnen activiteiten veranderd worden naar buiten activiteiten.
Wij proberen in het thema water activiteiten te verwerken.

Mudmaniacs Run
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.
U kunt zich ook aanmelden op één van onze BSO locaties in Rozenburg.

We zien u en/ of uw kind(eren) graag aan de start verschijnen!
Met modderige groet,
Het Mudmaniacs Team
Kinderopvang Humanitas
mudmaniacs@kinderopvanghumanitas.nl

