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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,
Wat is het een gezellige tijd in de school deze maand en wat zijn wij verrast door het
winnen van de Facebookactie! Het is fijn om te merken dat de school op deze manier
een warm hart wordt toegedragen door zoveel ouders!
Aankomende week gaan we genieten van de kerstactiviteiten met als hoogtepunt de herdertjestocht op
woensdagavond. Het wordt vast een mooi kerstfeest!
Na de kerstvakantie zal ik mijn werkzaamheden op de Rank beëindigen en ga ik naast mijn werk op de
Regenboog een studie volgen. Ondanks dat het afscheid nemen van de Rank wel een beetje pijn doet,
kijk ik enorm uit naar deze nieuwe uitdaging. Het gevolg voor de Regenboog is dat ik iets meer dan op
dit moment aanwezig zal zijn.
Ik wens u allemaal fijn weekend en tot woensdag bij de herdertjestocht.
Met vriendelijke groet,
Petra Beukelman

Belangrijke data
Data
Woensdag 20 december
Vrijdag 22 december
25 december t/m 5 januari
Donderdag 11 januari

Kerstviering (herdertjestocht)
Continurooster groep 4 t/m 8
Kerstvakantie
Studiemiddag (alle kinderen vrij)

PCBS De Regenboog is één van de scholen van

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 alle groepen een
continurooster. In Digiduif staat het inmiddels goed vermeld!
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! In Digiduif en in de kalender staat het continurooster op 18
mei wel goed vermeld!

Kind op Maandag
Wij vertellen iedere week de Bijbelverhalen uit Kind op Maandag. Hieronder een overzicht van de
verhalen die de aankomende weken aan de orde komen:
Week 51 ■ 18/12 - 22/12
Een lied uit de hemel
Lucas 2: 1-20 en Johannes 1: 1-18
Jezus wordt geboren in Betlehem. Herders in het veld horen een bijzonder lied en gaan op weg. In de
bovenbouw lezen we ook uit Johannes 1, waarin bezongen wordt dat het licht in de wereld gekomen is.
Week 02 ■ 08/01 - 12/01
Wat is wijs?
Matteüs 2: 1-23 en Matteüs 3: 1-12
Als je alles weet van de sterren en ook nog ontdekt dat er een koning geboren wordt, moet je wel erg
wijs zijn. Maar toch hebben de wijzen nog meer wijsheid nodig: De oude boeken vertellen waar het
kind precies geboren is. Zo komen de wijzen uit het oosten bij het kind terecht. Jozef en Maria moeten
vluchten omdat Herodes niet wil dat Jezus koning wordt.

Schoolplein
Een steeds terugkerend probleem is het vollopen van het
kleuterplein van de Perengaarde. Al diverse bedrijven
hebben getracht hier een oplossing voor te vinden.
Helaas.....tot nu toe zonder blijvend effect.
Deze week was het door de sneeuw en regen weer
zover...... het plein leek op een zwembad. Peter
Breeman (ouder) en meester Wim Mansens hebben
donderdagavond tot laat alles op alles gezet om de
kleuters vrijdag toch weer buiten te kunnen laten spelen.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe blij we zijn met de betrokkenheid van onze ouders en meester
Wim Mansens. Nogmaals heel hartelijk dank voor jullie hulp.
We hopen dat het bedrijf dat volgende week komt wel een echte oplossing gaat vinden. Ouders
bedankt voor jullie begrip.

Vragenlijsten sociale veiligheid
Al 65 ouders hebben de vragenlijst sociale veiligheid ingevuld.
Hartelijk dank daarvoor!
We hebben begrepen dat het inloggen niet bij iedereen lukte. Daarom hebben we de looptijd met een
aantal dagen verlengd. Als u er nog niet aan toegekomen bent, of het is niet gelukt.. u kunt nog
invullen tot 20 december. Wij zijn er enorm mee geholpen!

Kerstviering 20 december 2017
Dit jaar viert basisschool de Regenboog kerstmis anders dan andere jaren. We
vieren het in de vorm van een herdertjestocht, langs tien taferelen die het
kerstverhaal vertellen.
Deze viering vindt plaats op 20 december.
De startlocatie is de Perengaarde.
Op 18 december krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 5 hun zelf gemaakte lampion met stokje mee
naar huis.
De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen alleen het stokje mee en kunnen zelf bepalen of ze met een
lichtje en eigen lampion willen lopen. We willen u vragen zelf voor batterijtjes te zorgen.
Na afloop van de herdertjestocht zal er op het schoolplein van de Perengaarde gelegenheid zijn om wat
te drinken. Bij de kraam zullen collectebussen staan van het Sophia Kinderziekenhuis. De wens van het
Sophia Kinderziekenhuis is om de "Sophia Zorgbus" te realiseren. Dit is een soort ziekenhuisje op
wielen, in de vorm van een bus. Hiermee kunnen kinderen thuis worden onderzocht omdat sommige
kinderen niet altijd in staat zijn om het ziekenhuis te bezoeken.
We hopen op een fijne en gezellige kerstviering.
De kerstcommissie

Schoolsport 010
Vanuit Schoolsport010 zullen er dit schooljaar ook weer
sportclinics gegeven worden. De sportclinics worden gegeven op de
maandag en zijn bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens dat de
clinics worden gegeven, zal de vakleerkracht gym ook aanwezig zijn. De groepen 3 en 4 hebben deze
maandagen dan gewoon gymles.
Voor de volgende clinics zijn de data bekend:
1. Streetdance: maandag 11 december en maandag 18 december
2. Floorbal (indoor-hockey): maandag 22 januari en maandag 29 januari
3. Freerunnen: maandag 19 maart en 26 maart
Net zoals vorig schooljaar hopen wij weer op leerzame sportclinics en dat de kinderen op enthousiaste
wijze kunnen deelnemen!

Staking 12 december
Helaas hebben de begrotingsgesprekken gisteren niet het gewenste resultaat
gehad. Het kabinet lijkt de ernst van de situatie niet in te zien en daarom
hebben wij afgelopen dinsdag de deuren van de school weer gesloten.
Wij maken ons ernstig zorgen over de kwaliteit van het onderwijs aan uw
kinderen. En daar staken we voor!
Wij signaleren dat er nauwelijks meer mensen voor het basisonderwijs kiezen. Dat is niet zonder reden.
Het salaris is niet aantrekkelijk en in verhouding. De werkdruk is hoog! Er zijn steeds meer mensen die
het primair onderwijs verlaten door deze werkdruk. Hierdoor is een lerarentekort ontstaan dat groter
dreigt te worden.
Op dit moment merken wij vooral in perioden van griep de gevolgen van het lerarentekort. Er zijn er
ook bij ons in de regio nauwelijks invallers te vinden. Met als gevolg dat we ongediplomeerde mensen
voor de klas moeten zetten, klassen moeten verdelen of zelfs naar huis moeten sturen.
Natuurlijk doen wij altijd ons uiterste best om tóch een passende oplossing te vinden. Vaak betekent
dat dat onze vaste leerkrachten een dag extra komen werken. De bereidheid en loyaliteit is altijd groot
en dat waarderen we zeer. Het gevolg is echter dat we een beroep doen op de reserves van deze
collega’s. Een volgende ziekmelding is dan niet ondenkbaar…
Als er niet op korte termijn iets verandert, zullen we in de nabije toekomst ook structureel de
gevolgen van het lerarentekort gaan merken en waarschijnlijk (nog) grotere groepen moeten gaan
formeren.
We hopen dat u onze zorgen deelt en begrip hebt voor de acties.

Van de MR
Al enige tijd staat het herstellen van het schoolplein van de Perengaarde op de agenda van de MR.
Helaas is er tot op heden geen duidelijkheid wanneer het schoolplein wordt aangepakt. Het team en de
directie maken zich er heel hard voor en hebben al meerdere malen de urgentie bij het bestuur
aangegeven. Voor de voorgestelde restauratie van het plein is inmiddels een volledig uitgewerkte
offerte bij het bestuur neergelegd. In verband met regelgeving rondom aanbestedingen dienen er
meerdere vergelijkbare offertes ingediend te worden. Dit ligt nu bij het bedrijf dat verantwoordelijk is
voor het groot onderhoud binnen VCO De Kring.
In de afgelopen maanden hebben al veel ouders contact met ons opgenomen om hun ongenoegen uit te
spreken over de bestaande situatie, maar helaas kunnen ook wij u daarop geen antwoord geven
wanneer het schoolplein wordt opgeknapt.
Omdat wij vanuit de MR oudergeleiding de zorgen van u, de directie en het team delen is er op 4
december een brief verzonden naar de algemene directie, waarin wij ook aangeven ons zorgen te
maken om de veiligheid van de kinderen en de aanblik van de school.
Middels deze brief hebben wij de algemene directie gevraagd te reageren en hopen dan ook op een
zeer spoedig besluit over hoe wij dit probleem op korte termijn kunnen aanpakken.
Via de nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen betreft het schoolplein.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u toch nog vragen hebben kunt u ons
altijd bereiken via e-mail: mr@pcbsderegenboog.vcodekring.nl
Met vriendelijke groet,
De Medezeggenschapsraad

Verrassing!
Enkele weken geleden kregen we het bericht dat Rebekka den Boer (ouder) het voortouw had genomen
de Regenboog dit jaar 2 feestelijke ballonpilaren te laten winnen voor de kerst. Deze actie werd
georganiseerd door Globos in Spijkenisse. En.........er werd massaal gestemd. Tot onze grote verbazing
werden we, dankzij onze ouders de gelukkige winnaar van een ballonnenkerstboom en een
ballonnensneeuwpop. Gisteren werden ze door Globos bij ons bezorgd. Ze staan momenteel te pronken
naast de kerstboom op het podium van de kuil.
Globos, Rebekka en iedereen die gestemd heeft, hartelijk bedankt!
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Deze planning is onder voorbehoud. Het is goed mogelijk dat er in 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

Groepen 1
We zitten midden in de gezellige decembermaand en ook in de groepen 1
en 2 zijn we enthousiast bezig geweest met Sinterklaas .In de sinthoeken stonden
schoorstenen en mochten de kinderen zich verkleden als sint of piet .Er werden mooie stoomboten
gemaakt sinterklazen en pieten geknutseld en in de bouwhoeken werden mooie sinterklaas huizen
gebouwd.
Ook dit jaar stond een bezoek aan het sinterklaashuis in Brielle weer op het programma .En wat was
het fijn dat weer zoveel ouders wilde rijden !!!!! Het was echt de moeite waard om samen met de
kinderen deze goed verzorgde rondleiding in het sinthuis te volgen.
Ook volgde we met elkaar het sinterklaas journaal zodat we wisten wanneer we onze schoen konden
zetten ,en dat we ons eigen inpakpapier moesten maken.
We oefende nog pietengym en onze sinterklaasliedjes en maakten een mooie tekening zodat sinterklaas
op zijn verjaardag feestelijk kon worden ontvangen ,nadat hij uit zijn prachtige arreslee was gestapt.
Dat was dan ook gelijk het einde van een vrolijke en spannende sinterklaastijd .
Maar de decembermaand is nog lang niet voorbij. In de klassen staan de kerstbomen alweer te stralen
en wordt er hard gewerkt om de klas kerst klaar te maken, de versjes te leren,etc... We maken ook
met elkaar de lampiontjes voor de herdertjestocht,zodat iedereen ons in het donker goed kan zien. De
donkere dagen voor kerst zijn bij ons in de groepen een fijne en gezellige tijd.

Groep 3
De kerstvakantie staat bijna voor de deur, nog één heel gezellig en sfeervol weekje te gaan.
Lezen
We zijn begonnen met kern 6, de kern waarin de laatste letters worden geleerd.
Het verhaal bij deze kern, ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van Kim. Een droom waarin
letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en
vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’,
‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod
komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen
daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand
de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen
strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je
eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).
Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt na de kerstvakantie weer een belangrijk toets moment plaats.
Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje, en
we nemen een letter- en een woorddictee af.
Alvast een hele fijne Kerstvakantie gewenst!
P.S. Op zoek naar leuke spelletjes voor de kerstvakantie? Kijk op www.zwijsen.nl/thuisoefenen

Groep 5
Vrijdag 22 december is er een continurooster. De kinderen eten op school en zijn om 14:00
uur uit. We gaan tijdens de lunchtijd pannenkoeken eten. Wie wil er voor groep 5
pannenkoeken bakken?
En wie wil er stroop, basterdsuiker of limonadesiroop meenemen?
Juf Sandra zorgt voor bekers, bakjes, bordjes en bestek.
De intekenlijst hangt in de klas. Alvast bedankt!
Volgende week krijgen de kinderen een tafelwerkboekje mee naar huis om in de vakantie te oefenen.
Na de kerstvakantie graag gemaakt weer inleveren op school. Veel succes met het oefenen van de
tafels!
De kinderen en de juffen van groep 5 wensen iedereen alvast een fijne kerstvakantie en gezellige
feestdagen.

Het team van de Regenboog wenst u allemaal
fijne feestdagen
en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar!

Peuteropvang Peuterpalet
Binnen de peuteropvang werken wij aan het thema Kerst. In ons atelier
maken wij prachtige schilderijen van de kerstboom, wij kopen en verkopen
de kerstballen in onze kerstwinkel, wij lezen de kerstverhalen en wij zingen
en laten liedjes horen die bij het Kerst horen.
Het einde van het jaar is alweer in zicht. Zo ook de kerstvakantie. Een mooie tijd van lampjes, kaarsjes
of een kerstboom. De peuteropvang is dicht van 27 december 2017 tot en met 5 januari 2017.
Wij wensen jullie alvast fijne kerstdagen en een heel gelukkig nieuwjaar toe.
We zien jullie graag weer in het nieuwe jaar!

BSO Ratjetoe
U heeft allemaal meegekregen dat de juffen en meesters afgelopen dinsdag
gestaakt hebben.
Wij als BSO waren heel de dag open om zo uw kinderen op te vangen. In de
ochtend hebben wij gesproken over het staken. De vraag was waarom
leraren staken? Wat willen ze met de staking bereiken? Waarom is staken belangrijk voor zowel leraren
als voor de kinderen. De kinderen vonden het (natuurlijk) prima om een dag niet naar school te hoeven
maar snapten ook goed dat het nodig is dat er gestaakt werd om goed onderwijs te krijgen. Onze
mening hadden we op een spandoek geschreven. Wij staakten ook een beetje! De kinderen mogen ook
hun stem laten horen.
Het middagprogramma was educatief. De reptielenopvang Exotus Serpenti is op bezoek geweest met
vier reptielen; een koningspython, een kameleon, een hagedis en een blauwtongskink. Het is een
spannende en leerzame middag geweest.

