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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit schooljaar. Met deze keer bijzonder nieuws
over meester Jelmer, de start van het talenten-traject, de koffieochtend, de onthulling
van de kunstwerken die zijn gemaakt tijdens de kunstweken en nog meer belangrijk
nieuws. Wij wensen u veel leesplezier.
Ook dit jaar is het de bedoeling dat u van ons deze nieuwsbrief twee wekelijks ontvangt.
Op deze wijze houden wij u op de hoogte van allerhande belangrijke informatie over de
school.
Meester Jelmer

U heeft meester Jelmer genomineerd als beste leraar van het jaar!
hier zijn we SUPER trots op!

Nu kunnen we aan heel Rotterdam laten zien,
dat hij een Topleraar is.
Heeft u al gestemd op meester Jelmer? Dat kan alleen vandaag nog!! Ga nog snel
even naar deze website en stem op onze meester Jelmer.
www.leraarvanhetjaarrotterdam.nl
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Koffieochtend
Aanstaande dinsdag bent u welkom op onze koffieochtend: Er zijn
dit jaar meerdere koffiemomenten, waarop we u van harte
uitnodigen op school om kennis te maken en met elkaar te praten.
Deze eerste keer is het thema “leesboeken”. Onze leesconsulente
van de bibliotheek Rotterdam, Marga Hofland, zal een presentatie
geven rondom dit thema. Daarna kunt u ervaringen en boekentips
met elkaar uitwisselen.
Talenten
Het is zover! Afgelopen week is het TALENTEN-traject op de
dependance begonnen! Vanaf groep 3 t/m 8 worden er lessen
streetdance; drama; 21ste eeuwse vaardigheden; Crea en techniek
gegeven. Gedurende 10 weken wordt er door de kinderen steeds verder
gewerkt aan deze projecten.
Ouderbijdrage
Eerder vandaag heeft u een mail gehad over de vrijwillige ouderbijdrage. De
ouderbijdrage is heel belangrijk. Het geld is namelijk volledig bedoeld voor uw kind. Wij
besteden dit bedrag aan speciale activiteiten en feestmomenten die niet door de overheid
worden gesubsidieerd, zoals de kinderboekenweek, meester- en juffendag, de musical,
bezoek aan musea, Koningsdag en traktaties voor bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst en
Pasen. De bijdrage wordt ook gebruikt voor vervoerskosten van de kinderen naar
excursies en kamp. Uw bijdrage is daarom hard nodig. Wij zouden het jammer vinden als
bepaalde activiteiten niet door kunnen gaan. Wij rekenen daarom op uw bijdrage en
maken er een feestelijk jaar van. U kunt de ouderbijdrage overmaken op:

Rekeningnummer NL43 INGB 0002 0507 96, ten name van Stichting Kind en
Onderwijs o.v.v. de naam van uw kind(eren) en de groep(en).

Privacy foto/videogebruik
Om u op de hoogte te houden van alle leuke activiteiten die wij op school doen én voor
de schoolfotograaf die in oktober komt, hebben wij uw toestemming nodig om uw kind op
de foto te zetten. Zonder toestemming mag uw zoon/dochter niet op de klassenfoto.
Vergeet daarom niet het toestemmingsformulier bij de leerkracht in te leveren.
Facebook
Heeft u onze Facebookpagina al
hoogte van alle activiteiten op

geliked? Wij houden u graag op de
school.
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Schoolgids
Het heeft even geduurd, maar er is goed nieuws. Onze
compleet vernieuwde schoolgids verwachten wij volgende
week of de week erop binnen te krijgen. Wij zijn heel
benieuwd wat u van onze schoolgids 2.0 zal vinden. Zodra
deze binnen is, zullen wij deze direct onder de kinderen
verdelen.

Onthulling kunstwerken
Picasso, Mondriaan, Warholl en Vincent van Gogh waren de kunstenaars die de
inspiratiebron waren voor de kunstwerken die de leerlingen in de Kunstweken hebben
gemaakt. Alle kunstwerken zijn op een gigantische poster gedrukt. Vandaag zijn deze
kunstwerken samen met de kinderen door juf Lieke en juf Vera onthuld. Komt u de
kunstwerken ook bekijken? De poster hebben wij een mooie plek gegeven boven het
speellokaal in de centrale hal! Echte kunst verdient het door zoveel mogelijk mensen
bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu ook te zien in een speciaal voor
iedere kunstenaar gemaakt online museum, u kunt ze ook bestellen op bijvoorbeeld een
tas of een mok. U kunt in de museumfolder die meegegeven is naar huis zien hoe dit
werkt.
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind!
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Voor- en tussenschoolse opvang door Stichting United 010.
Wij zijn als school erg blij dat Stichting United 010 met hun vrijwilligers
(ouders/verzorgers of familieleden van leerlingen) de overblijf organiseert. De afgelopen
weken verliep de overblijf helaas niet vlekkeloos. Dat had o.a. te maken met de
verhuizing van alle groepen naar het hoofdgebouw en het lopen naar de dependance.
Daarom hebben wij samen met Stichting United 010 de voorschoolse- en tussenschoolse
opvang geëvalueerd en nieuwe afspraken gemaakt.
Als uw kind vaak óf een enkele keer gebruik maakt van deze opvang, leest u dan de
nieuwe afspraken goed door. U kunt deze vinden als bijlage in deze digiduif. Ze liggen
ook ter inzage bij de balie.
DigiDUIF vanaf 1-1-2018 steeds meer Social Schools
Binnenkort zal Digiduif omgezet worden in Social Schools. Hieronder leest u de uitleg.
Begin 2017 zijn digiDUIF en Social Schools samengegaan onder de naam Social Schools
Nederland. Twee prachtige en succesvolle communicatie-producten voor het
(basis)onderwijs onder dezelfde regie. Ons doel: in 2018 een volledig nieuw en supercool
platform lanceren dat het beste van Nederland is! Omdat ons nieuwe product Social
Schools gaat heten willen wij u vast gaan laten wennen aan onze nieuwe naam. In de
komende periode zullen steeds meer ‘oude’ digiDUIF-uitingen omgezet worden naar
Social Schools. Zo ook CBS de Regenboog.
Onze nieuwe weblocatie wordt Social Schools maar voorlopig kunnen al onze gebruikers
nog steeds deze site gebruiken voor hulpvragen, informatie over het digiDUIF product en
er de link naar ons digiDUIF platform vinden. Dat blijft zo totdat het digiDUIF product
voor al onze scholen en ouders volledig is vervangen door ons nieuwe platform.
Ga voor meer informatie naar onze website: www.socialschools.nl

#Rotjeknor
Bent u ook al een echte volger?? Inmiddels staan er alweer
4 super coole vlogs van meester Jelmer online! U kijkt toch
zeker ook?! Youtubekanaal: JelmervdPlas #Rotjeknor
De laatste vlog stond in het teken van Prinsjesdag. Meester
Jelmer met de Van Asch van Wijckschool in Den Haag.

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Wieke Canosa
Menno Admiraal

