Nieuwsbrief 12 CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Wat hadden we een ontzettend mooie voorjaarsvakantie met prachtig weer. Het leek wel
zomer! Hopelijk hebben alle kinderen en ouders genoten van het heerlijke weer. Nu we
inmiddels weer een weekje op school zijn ontvangt u de twaalfde 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!
Schoolkamp
Vermoeide maar blije gezichten stapten de bus uit. De groepen 5/6 en 3/4 hebben een
ontzettend leuk kamp gehad. Lekker zingen in de bus, spelletjes doen in het bos, bonte
avond. Ook van de juffen en de meesters hoorden we allemaal leuke verhalen.
Komende week gaan de groepen 7 en 8 op kamp. We wensen de kinderen ontzettend
veel plezier!
Studiedag
Afgelopen maandag hebben de juffen en meesters een studiedag gehad. Tijdens de
ochtend van de studiedag hebben alle juffen en meesters door middel van filmpjes bij
elkaar in de klas gekeken. Op deze manier kunnen we ook van elkaar leren. Ook hebben
we een groot deel van de ochtend aan de groepsplannen gewerkt. De oude plannen
worden dan geëvalueerd. De CITO toetsen die de kinderen in februari hebben gemaakt
worden daarna geanalyseerd en aan de hand van deze gegevens worden de plannen voor
de groep voor het komende half jaar opgesteld.
Na deze werkochtend zijn de juffen en de meesters in het kader van teambuilding naar
Glow Golf Schiedam geweest waar we het ontzettend gezellig met elkaar hebben gehad.
De foto zegt genoeg….

Nieuwsbrief 12 CBS De Regenboog 2018-2019

PBS
Sinds dit schooljaar zijn wij bezig met PBS; Positive Behaviour Support. In de school
gaan we wenselijk gedrag zichtbaar maken door middel van posters waarop foto’s met
bijbehorende gedragsverwachtingen staan. Ook geven wij in verschillende ruimtes in de
school korte lessen over hoe de kinderen zich op deze plek behoren te gedragen. Zo
geven we lessen op de trap, in het toilet en op de gang.
Staking
Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen is op vrijdag 15 maart 2019 een landelijke
onderwijsstaking uitgeroepen in het basis-, middelbaar- en hoger onderwijs. Vlak voor de
provinciale staten-verkiezing op 20 maart 2019 willen de AOb en de FNV duidelijk maken
dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet
er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet
gaan investeren in het onderwijs. Volgens de AOb is structureel 2,9 miljard euro nodig.
Dit betekent dat bij ons juf Lieke (1/2a), juf Marja (1/2b), juf Louise (1/2c), en juf Elles
(4a) hebben aangegeven te willen staken. Wij willen de ouders van deze groepen vragen
om deze keus te respecteren en uw kind die dag thuis te houden. Indien u echt niet voor
opvang kunt zorgen, zorgen wij voor (nood)opvang in een van de groepen. Er wordt in
deze groepen geen les gegeven. Geeft u dit tijdig aan bij de juf. De andere groepen
hebben deze dag wel les of kamp. Wij hopen van harte dat deze en andere stakingen het
gewenste effect hebben.
Pannenkoekdag
De Nationale Pannenkoekdag komt steeds
dichterbij. Over precies 2 weken mogen wij dat
gaan vieren met alle leerlingen van CBS De
Regenboog. LET OP! In de jaarkalender staat dat
de pannenkoekdag gevierd wordt op 15 maart.
Dit is in verband met de staking verplaatst
naar 22 maart. De nationale pannenkoekdag
wordt in de groep gevierd. Meer informatie
hierover ontvangt u dan ook van de juf of
meester.
Breaking news
Vlak voor de verzending van de nieuwsbrief kregen wij het
blijde bericht dat juf Herma vanmiddag een dochtertje heeft
gekregen. Haar naam is Jette. Met moeder en dochter gaat
alles goed.
Belangrijke data
Kamp groep 7/8
Staking (voor enkele groepen)
Inloopochtend
Nationale pannenkoekendag
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal
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