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Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Met de voorjaarsvakantie voor de deur ontvangt u de elfde nieuwsbrief van CBS De
Regenboog! U krijgt deze nieuwsbrief twee wekelijks. Op deze wijze houden wij u op de
hoogte van allerhande belangrijke informatie over de school.
Wij wensen u veel leesplezier!
Rapportgesprekken
Aankomende maandag en dinsdag brengen wij u graag op de hoogte over de voortgang
van uw kind bij ons op school. U heeft dit keer de tijden voor de rapportgesprekken in
kunnen plannen via Social Schools. Mocht dit deze eerste keer niet gelukt zijn dan was
het mogelijk contact op te nemen met de leerkracht of de leerkracht heeft al met u
contact opgenomen. De rapportgesprekken duren 10 minuten. U kunt uiteraard altijd
later een nieuwe afspraak maken.
Schoolkamp
Wat hebben de kinderen er veel zin in! We horen al veel over
aankomende kamp. Hutten bouwen, spelletjes doen, bonte avond. De
thema’s zijn bekend gemaakt en de voorbereiding is nog in volle
gang. Direct na de voorjaarsvakantie gaan eerst de groepen 5/6 en
aansluitend de groepen 3/4. De week erna gaan de groepen 7/8 op
kamp. We wensen de kinderen ontzettend veel plezier! Denkt u nog
aan het betalen van het kampgeld?
Dat kan op bankrekeningnummer NL43 INGB 0002050796 t.n.v. Stichting Kind en
Onderwijs te Rotterdam met in de omschrijving de groep en voor- en achternaam van uw
kind.
Groep 3/4
Groep 5/6
Groep 7/8

€29,50
€56,€95,-

Nieuwe juf op school
Wij zijn zeer blij u te kunnen vertellen dat juf Elles van Leeuwen na de voorjaarsvakantie
bij ons zal starten. Juf Elles is een ervaren leerkracht en komt uit onze stichting. Zij zal
bij ons op woensdag aan groep 5A, donderdag groep 6 en vrijdag groep 4A lesgeven.
Graag stelt zij zich aan u voor:
Ik stel mij graag in deze nieuwsbrief even voor. Mijn naam is Elles van
Leeuwen en ik start vanaf de voorjaarsvakantie op de Regenboog,
waar ik in drie groepen een dag de leerkracht zal zijn. Ik sta sinds
2003 voor de klas binnen stichting Kind en Onderwijs Rotterdam: eerst
lange tijd in Ommoord, daarna in Crooswijk/Centrum en vanaf de
voorjaarsvakantie dus hier op CBS De Regenboog in Overschie.
Talenten in een kind ontdekken en bijdragen aan de ontwikkeling van
het kind geeft me voldoening. Ik ben ervan overtuigd dat dit het beste
lukt in een goede groepsharmonie, daar draag ik dan ook graag mijn
steentje aan bij. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk jezelf als leraar
te blijven ontwikkelen, zodat je steeds vanuit je kracht en talent en met een brede
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horizon lesgeeft. Voor ik in 2003 in het onderwijs startte, ben ik 5 jaar werkzaam
geweest op verschillende plekken in de toerismebranche, waarin ik veel van de wereld
heb mogen zien. En last but not least, samen met mijn man Tim ben ik de trotse ouder
van 2 zoons van 10 en 8 jaar oud, beiden dus ook nog op de basisschool. Ik heb zin in
deze nieuwe, mooie uitdaging. Tot ziens!
Rookvrij
Vanaf 1 februari zijn alle scholen in Nederland verplicht rookvrij. Wij willen dit graag
uitbreiden met de stoepen rondom school. Houdt u hier rekening mee Zo werken wij
allemaal aan een rookvrije generatie.
Social Schools
De overgang naar social schools is gedaan. Vrijwel iedereen heeft nu een werkbaar
account. Mocht dit bij u nog niet het geval zijn, kijk dan op de posters rondom school hoe
u het account kunt activeren of loop langs bij een meester/juf.
Voorjaarsvakantie

Nog één week en dan begint de voorjaarsvakantie. De kinderen hebben de afgelopen
weken veel toetsen gemaakt in de aanloop naar het rapport. De vakantie is dus
welverdiend. Geniet er van en tot na de vakantie! Maar let op. Maandag 4 maart
mogen de kinderen nog een dagje langer genieten van de vakantie. De meesters
en juffen hebben dan een studiedag.
Belangrijke data
Rapportgesprekken
Voorjaarsvakantie
Studiedag alle kinderen vrij
Kamp groep 5/6
Kamp groep 3/4
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal

18/19 februari
25 februari t/m 3 maart
4 maart
5 t/m 7 maart
7 t/m 8 maart

