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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste twee schoolweken zijn
voorbij gevlogen. Alle kinderen hebben goed kennis kunnen maken met hun
leerkracht(en) en de leerkracht(en) met de kinderen. De eerste lessen zijn gegeven en
het is leuk om te zien en te horen dat, hoewel de vakantie natuurlijk heerlijk was, het
ook weer heel leuk is om naar school te gaan.
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.
Staking
Zoals u weet zijn wij 12 september dicht i.v.m. het slot van de stakingsestafette. Dit
geldt voor álle scholen in Overschie en veel andere scholen in Zuid-Holland en Zeeland.
Het merendeel van onze leraren wil dit keer staken. Wij hebben het er met elkaar over
gehad en de grootste motivatie is dat we heel graag nu en in de toekomst voldoende én
goed gekwalificeerd personeel voor de groep willen. Alleen dan kunnen wij uw kind het
beste onderwijs blijven geven. Kortom geen megaklassen of ongediplomeerde
leerkrachten voor de groep zoals de minister nu voorsteld. Onze stakende leraren zullen
aanwezig zijn bij de manifestatie in de stad. Ze lopen in optocht van de Erasmusbrug
naar het park bij de Euromast, daar is een manifestatie. Wij willen u nogmaals vragen
om achter de leerkrachten te gaan staan en uw kind woensdag 12 september
thuis te houden of opvang te vragen bij de BSO. Zo kunt u laten zien dat u ook
achter de stakingsdoelen staat! Er worden in Rotterdam die dag veel evenementen
georganiseerd voor leerlingen. Mocht het voor u echt een groot probleem zijn om
woensdag 12 september opvang voor uw kind(eren) te regelen, geeft u dit dan tijdig aan
de leerkracht door?
Plusklas
Afgelopen dinsdag is de plusklas weer gestart. We zijn begonnen in een nieuw, ruim
lokaal op de dependance van de Regenboog. Hier hebben we alle ruimte om te werken
aan onze projecten, werkstukken en experimenten. Verder gaan we door met de Franse
les en de schaaklessen. Natuurlijk gaan we ook aan de slag met het maken van de
schoolkrant Regenboog010. Eind september komt alweer de derde versie uit. Later dit
jaar gaan we aan de slag met een nieuw ICT-project, waarbij de kinderen zullen leren
programmeren.
Informatieavond
De informatieavond van gisteren was goed bezocht. Wat ontzettend leuk dat u met
zoveel bent gekomen. Tijdens de informatieavond hebben alle leerkrachten presentaties
gegeven over onderwijs inhoudelijke zaken in de groep. Mocht u nog vragen hebben,
aarzel dan niet om deze aan de leerkracht te stellen.
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Privacy
Tijdens de informatieavond hebben alle leerkrachten ook weer de verklaring voor het
gebruiken van foto’s en video’s uitgedeeld. Was u niet in de gelegenheid om naar de
informatieavond te komen dan ontvangt u binnenkort de verklaring. Graag geven wij nog
enkele informatie over deze verklaring.
De nieuwe privacywet schrijft ons voor dat wij ieder jaar opnieuw toestemming aan u
moeten vragen voor het maken en delen van foto’s en video’s. Dit geldt voor alle foto’s
en video’s die worden gemaakt. Dus ook voor de klassenfoto van de schoolfotograaf
en voor leuke foto’s tijdens de schooltuin bijvoorbeeld. Wij mogen deze foto’s niet maken
wanneer hier geen toestemming voor is verleend. Wij vragen u dan ook uw keuze
zorgvuldig te maken. Privacy vinden wij ook heel belangrijk. Welke keuze u dan ook
maakt, u kunt er van uit gaan dat wij zorgvuldig met de privacy van uw kind zullen
omgaan. Let op: Deze privacyregels gelden ook voor foto’s gemaakt op school die u op
uw whatsapp of Facebook plaatst.

Afspraken voor een fijne school,
SWPBS (School Wide Positive behaviour Support)
De eerste resultaten van de nieuwe afspraken in school zijn voelbaar en positief! We
horen van veel leerlingen en ouders dat ze het fijn vinden dat het rustiger is in school.
Dat vinden wij zelf ook prettig om te merken. De afspraken worden in de groepen
herhaald. We hebben met elkaar de volgende afspraken gemaakt:







Je hangt je jas aan de haak.
Je legt je tas in de bak die bij jouw klas hoort.
We lopen op de gang.
We lopen in een rij als we met de groep lopen.
We zijn stil op de gang tijdens schooltijd.

Deze afspraken zijn een aanloop naar het werken met SWPBS. De komende drie jaar
gaan we als school met dit programma aan de slag.
Waarom? Als school willen wij graag dat iedere leerling zich prettig en gewaardeerd voelt
en in een rustige en gezellige omgeving zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.
Eenduidige afspraken tussen leerkrachten, leerlingen en ouders helpen hierbij.
SWPBS is een schoolbrede aanpak op gedrag. Het is een preventieve aanpak gericht op
alle leerlingen. Het doel is om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle
leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. Belangrijke
factor binnen dit programma is dat leerkrachten, pedagogisch medewerkers maar ook u
als ouders, op basis van gemeenschappelijk gedragen waarden, hun
gedragsverwachtingen helder benoemen en op elkaar afstemmen. Deze gezamenlijke
verwachtingen leren we systematisch aan waardoor de leerlingen beter weten wat er in
en om school van hen wordt verwacht en de kans dat zij zich hiernaar gedragen
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toeneemt. Zo ontstaat een veilig, voorspelbaar klimaat waarin pro-sociaal en leren
bevorderend gedrag systematisch positief wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag
eenduidig wordt omgebogen.
Deze aanpak wordt ook door WMO Radar in de wijk uitgevoerd00000000000000000000.
Voor- en tussenschoolse opvang door Stichting United 010.
De eerste twee weken hebben we met Stichting United 010 gekeken wat de beste locatie
is om voor goede tussenschoolse opvang te zorgen. We hebben nu afgesproken dat de
groepen 1 t/m 5 op de hoofdlocatie blijven. De groepen 6 tot en met 8 gaan naar de
dependance. Vergeet u niet op tijd door te geven of hiervan gebruik gemaakt gaat
worden? U kunt contact opnemen met stichting United 010 via:
stichtingunited010@hotmail.com.

#Rotjeknor
Het is zover:
de tweede vlog van Meester Jelmer staat
online!
We zijn allemaal supertrots. U kijkt toch zeker
ook?! Youtubekanaal JelmervdPlas #Rotjeknor
🎬
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Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa
Menno Admiraal

