Nieuwsbrief 3. CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
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.
Leraar van het jaar Rotterdam.
Wat zijn we trots! Met alle leerlingen en een aantal ouders hebben wij vanmorgen
meester Jelmer toegezongen. Voor ons is hij met stip
de meest bruisende leraar van
het jaar! Hij kreeg een mooie foto met gouden medaille én een echt kunstwerk. Meester
Jelmer is daarna de klassen rond gegaan en heeft alle leerlingen getrakteerd.

Koffieochtend
Dinsdag 25 september hebben we de eerste koffieochtend van dit jaar georganiseerd.
Een paar ouders hebben deze ochtend bezocht en zij waren er enthousiast over. Maar
natuurlijk willen wij nog meer ouders welkom heten. Om goed aan te sluiten bij u
wensen, vragen wij u mee te denken over de thema-onderwerpen voor de
koffieochtenden. Via onderstaande link kan een keuze gemaakt worden. Komt u ook?
https://goo.gl/forms/tF2iXXsNirOeEg4y1
Ouderbijdrage
Onlangs 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 bijvoorbeeld aan speciale feestmomenten zoals de Kinderboekenweek, meesteren 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. De bijdrage is daarom hard nodig. Wij zouden het
jammer vinden als bepaalde activiteiten niet kunnen doorgaan. Wij rekenen daarom op
uw bijdrage en maken er een feestelijk jaar van. U kunt de ouderbijdrage overmaken op:
Stichting Kind en Onderwijs NL43 INGB 0002 0507 96 o.v.v. naam van uw kind en de
groep.
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Privacy foto/videogebruik
De nieuwe Europese privacywet AVG brengt allerlei nieuwe regels met zich mee.
Natuurlijk moeten wij daar allemaal aan wennen. Wel of niet op de foto, wat de keuze
ook is, iedereen is hierin vrij. Als school vinden wij het ook belangrijk dat we elkaar in
deze keuze respecteren. Wij willen u daarom vragen goed te letten op de foto’s die u met
uw eigen mobiel maakt. Foto’s gemaakt tijdens schoolevenementen waarop ook andere
kinderen zijn afgebeeld, mogen niet gedeeld worden zonder toestemming.
Foto’s worden daarom door de contactouder gemaakt en gedeeld met de leerkracht
waarna de foto’s worden geselecteerd. Is de contactouder zelf niet aanwezig dan regelt
hij/zij iemand anders.
Schoolfotograaf
Op 29 en 30 oktober komt de schoolfotograaf alle kinderen weer op de foto
zetten. Kinderen waarvan geen toestemmingsformulier is ingeleverd mogen
niet op de foto. Dit heeft te maken met de nieuwe privacywet waarover wij
hierboven schrijven. Weet u niet zeker meer of er toestemming is gegeven, dan
kunt u dit navragen bij de leerkracht. Heeft u nog geen toestemming gegeven?
In de bijlage vindt u het formulier of loop even langs bij de leerkracht.

Facebook
Bent u al lid van onze Facebookpagina CBS De Regenboog Overschie? Wij houden u via
Facebook graag op de hoogte van bijzondere activiteiten op school.
Sinterklaas; bericht vanuit Stichting Kind en Onderwijs.

Zoals in 2016 is besloten zullen op de scholen van onze Stichting geen Zwarte Pieten meer verschijnen.
Wel Roetveegpieten. Dat geldt niet alleen voor de Pieten die de Sint tijdens zijn bezoek aan de school
op 5 december zullen vergezellen, maar ook voor alle beeltenissen van Piet op mogelijk jarengeleden
aangeschafte versieringen, slingers, poppen, petjes, verpakkingen, stickers enz. die nu weer uit de
kast komen. We gaan er van uit dat iedereen hier verstandig mee om gaat en er voor zorgt dat het
voor de kinderen weer een leuk feest gaat worden!!
Voor ons betekent dit dat wij voor het eerst Roetveeg Pieten krijgen. Onze Sinterklaascommissie is al
in volle gang om er voor onze school weer een mooi feest van te maken. Ook de ouders van de
ouderraad zijn gevraagd om hierover mee te denken. We houden in ieder geval de NTR aan met het
verhaal dat de vegen van de schoorsteen komen.
Het zou fijn zijn als u kunt helpen door u (of neef/nicht/tante/oom) aan te melden
als Roetveeg Piet (M/V)!! Geef u op bij meester Jelmer.
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Kinderboekenweek 2018
De Kinderboekenweek is gestart! Het thema is dit jaar vriendschap. Dus Kom Erbij!
In de groepen worden leuke activiteiten gehouden. Zo heeft groep 6b een complimenten
muur gemaakt, want vriendschap is… elkaar complimenten geven!

Donderdagavond 11 oktober sluiten we de Kinderboekenweek weer af. We nodigen u
daarom van harte uit voor deze projectavond. Het wordt een gezellige avond met
optredens, verhalen en een kinderboeken-markt. De medewerkers van de
kinderboekenwinkel “Ver van hier” tonen een selectie kinderboeken die tevens te koop
zijn. De kinderen zijn al druk aan het voorbereiden en hebben er zin in
om hun
Kinderboekenweek aan u te presenteren. Om de avond soepel te laten verlopen,
hanteren wij de volgende tijdsindeling:
Groepen
1, 2, 3, 4
5, 6, 7, 8

Tijd
18.45 – 19.20
19.20 – 20.00

Indien nodig ontvangt u van de leerkracht nog een specifieker uitnodiging met een
starttijd. U kunt voor of na het presenteren een bezoek brengen aan de
kinderboekenmarkt in de hal.
We hopen u allemaal te zien tijdens de avond!
Met vriendelijke groet,
De Kinderboekenweek-commissie
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Op tijd op school komen
Graag willen wij er op wijzen dat wij alle kinderen op tijd op school verwachten.
Als kinderen te laat komen, zijn wij verplicht dit te registeren. Komt dit te vaak voor, dan
zijn wij verplicht dit te melden bij de leerplichtambtenaar. Voor kinderen uit de groepen 1
t/m 5 achten wij de ouders verantwoordelijk. Indien nodig wordt u daar mondeling of
schriftelijk op gewezen. Voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 geldt bij 3 keer te laat
komen in één maand de volgende maatregel: terugkomen op woensdagmiddag.
Verkeersveiligheid
Wij zijn met de Gemeente in gesprek over de verkeersveiligheid rondom school. Er zal
binnenkort een verkeersactie uitgevoerd worden.
Wij willen nu vast iedereen vragen zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar school te
komen. Parkeren, al is het tijdelijk, moet in een parkeervak. Op het Oranjeplein is vaak
voldoende plaats in de ochtend. Wij willen iedereen ook namens In de Wolken en onze
buren in de wijk vragen om ook niet op de stoep voor “In de Wolken” te parkeren. Alvast
bedankt hiervoor.
Gevonden voorwerpen
Er zijn erg veel kledingstukken, schoenen en tassen blijven liggen. We hebben ze
neergelegd op de trap voor het speellokaal. Hier blijven ze een week liggen (tot 12
oktober). Daarna gaat de kleding die niet is opgehaald naar een goed doel. Kijkt u even
goed of u iets ziet dat van uw kind is??

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

