Nieuwsbrief 13 CBS De Regenboog 2018-2019
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!

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
In deze nieuwsbrief leest u informatie over; het personeel, de Kangoeroewedstrijd, De Grote
Rekendag, de Rookvrijeschool, gezonde traktaties, de jeugdvoetbaldagen,
Personeel:
Helaas heeft juf Loes haar pols gebroken. Het is een nare breuk waar ze aan geopereerd is. We
weten niet precies hoe lang ze daardoor afwezig zal zijn. Tot juf Loes terug komt zal op maandag
en dinsdag juf Monique met een onderwijsassistent voor de groep staan en op woensdag,
donderdag en vrijdag juf Elles. Dit betekent voor groep 1/2B en groep 5A dat er een invaller komt,
we zoeken steeds naar een vaste invaller maar dat is helaas erg moeilijk. Zodra wij weten wie er
voor de groep komt zullen wij dit laten weten. Voor groep 4a staat op vrijdag tijdelijk weer juf Lisa.
Juf Inge uit groep 4a heeft gemerkt, dat zij op dit moment onvoldoende een balans kan vinden
tussen haar werk en privé situatie. Dat maakt dat zij besloten heeft om tijdelijk te stoppen met
werken in het onderwijs. Dat spijt ons heel erg. Haar laatste werkdag bij ons is dinsdag 30 april.
Tot die tijd zal zij haar uiterste best doen om de klas goed te begeleiden. Gelukkig hebben we al
wel een leerkracht gevonden die het jaar met de kinderen kan afmaken. Dit is onze eigen juf
Marijke. Juf Marijke staat op dit moment nog voor groep 5. Volgende week dinsdag start zij naast
juf Inge en zij zal de komende weken in de groep aanwezig zijn. De overgang in mei zal daardoor
naar verwachting goed verlopen.

Kangoeroewedstrijd: W4Kangoeroe 2019

Afgelopen donderdag was de wereld wijde Kangoeroewedstrijd 2019. Er doen wereldwijd
ongeveer 6,5 miljoen (!) kinderen mee aan deze wedstrijd. De opgaven zijn lastige
redactiesommen waarbij goed moet worden nagedacht, doorgedacht én gerekend moet
worden. Best pittig dus. Ook van onze school hebben een paar slimme rekenaars
meegedaan aan deze wedstrijd. Ze hebben behoorlijk zitten zweten. De uitslag is
opgestuurd en nu is het wachten op de uitslag.. Wij zijn nu al trots op ze!!
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De Grote Rekendag.
Op woensdag 3 april doen wij als school mee met de Grote Rekendag. Deze dag staat in het
teken van rekenen. Rekenen is overal om ons heen en gaat veel verder dan kale sommen in een
boek. Het thema van de Grote Rekendag is dit jaar: ‘Uit verhouding’. In alle groepen zullen we
concreet aan de slag gaan met verschillende verhoudingen. We beginnen deze dag met alle
groepen in de grote hal. Daarna gaat elke klas in de eigen groep verder met het thema. Vanwege
de beperkte ruimte is de opening van deze dag alleen voor de kinderen. Om alvast in de sfeer te
komen van de Grote Rekendag hangen er in school al een aantal posters. Ook zullen we
verschillende foto’s in school hangen waarbij iets ‘uit verhouding’ is. Zie het voorbeeld:

Heeft u thuis ook zo’n foto van uw kind dan kunt u hem mailen naar Juf Vera.
v.knol@kindenonderwijsrotterdam.nl Die foto hangen we dan ook in de school. Als u dat niet wilt
hoeft u ook geen foto op te sturen. We hopen op veel foto’s en op een gezellige, leerzame
rekendag.

Rookvrije school:
U weet het ongetwijfeld allemaal. Roken is bijzonder slecht
voor uw gezondheid. Daar kunnen we niet omheen. Maar het
is ook niet gezond voor uw kind(eren) als u in hun omgeving
rookt. Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een
rookvrije omgeving. Daar willen wij als school natuurlijk graag
aan mee doen. Al enige weken hangen bij de ingangen
posters van “De rookvrije generatie”. Nergens in onze school
of op ons plein wordt gerookt. Graag zouden we ook willen,
dat dat ook niet meer gebeurt in de buurt van de ingangen.
Doet u ook mee om de ingangen vrij van sigarettenpeuken te
houden? Alvast hartelijk dank.

Nieuwsbrief 13 CBS De Regenboog 2018-2019
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!

Gezonde traktaties:
We hebben al eens een stukje geplaatst over gezonde traktaties. Ons schoolbeleid zoals in de
schoolgids staat luidt: “Een jarige mag aan de kinderen in de eigen groep een gezonde traktatie
uitdelen. Eén lekkernij vinden we voldoende, bij voorkeur een gezonde traktatie. De kinderen van
de groepen 1 en 2 mogen ook de juffen uit de andere kleutergroepen bezoeken met een traktatie.
De kinderen uit de hogere groepen blijven in hun eigen klas.”
Van ouders krijgen we nu de vraag, maar wat is dan een gezonde traktatie??? Hierbij een leuke
link met tips! https://www.eetgroente.nl/groente-traktaties-en-recepten/traktaties en inspiratie is
natuurlijk ook op Pinterest met de zoekterm “Lekker en gezond trakteren” en Facebook te vinden.

Unieke Jeugdvoetbaldagen bij Zestienhoven

Speciaal voor jeugdspelers uit de regio die als een profvoetballer willen trainen is dit de kans!
De Jeugdvoetbaldagen zullen plaatsvinden tijdens de meivakantie op maandag 29 april, dinsdag
30 april en woensdag 1 mei, op het complex van Zestienhoven uit Rotterdam, van 10.00 uur tot
16.30 uur.
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Alle kinderen van 5 tot en met 15 jaar kunnen hier aan deelnemen. Van keeper tot spits, iedereen
is welkom! Voor de keepers is er een speciaal programma, onder leiding van professionele
keepertrainer. Je hoeft geen lid te zijn van een bepaalde vereniging, iedereen kan zich
aanmelden! De specifieke trainingen zullen worden verzorgd door professionele trainers. Men
krijgt alle basistechnieken aangeleerd volgens de Wiel Coerver methode. De kinderen worden
begeleid door een team van enthousiaste trainers. Dankzij een intensieve en wedstrijdgerichte
scholing zal de balvaardigheid en het zelfvertrouwen van de kinderen verder toenemen.
Het moderne voetbal eist een dynamische balvaardigheid en deze zal de jeugd verwerven nadat
ze de bewegingen met de bal technisch goed beheersen. Door gevarieerde oefenvormen en
ontelbare snelle acties te hebben gemaakt heeft de speler zijn handelingssnelheid sterk
ontwikkeld. Het aan- en meenemen van de bal en het verkrijgen van een prima traptechniek gaat
hierdoor veel gemakkelijker, omdat het totale balgevoel enorm vooruit gaat. Dit gebeurd door
veelzijdige techniektraining. Dankzij een individuele techniekverbetering is het mogelijk het
collectieve spel op een veel hoger niveau te brengen. Spelers worden zelfbewuster en eisen
meer en meer de bal op.
Men kan zich voor deze jeugdvoetbaldagen inschrijven door een mailbericht te sturen naar
Jeugdvoetbaldagen@jeugdvoetbalopleiding.nl. Zet in dit bericht je naam en adresgegevens, je
geboortedatum en je telefoonnummer. De jeugdvoetbaldagen zijn voor alle kinderen die gek zijn
op voetbal.
Met sportieve groet,
Mark de Horn
Coördinator Jeugdvoetbalopleiding
www.jeugdvoetbalopleiding.nl
06-48563540

Belangrijke data
Week van het geld:
Maandmemo:
De grote Rekendag
Koningsspelen

25 maart
1 april
3 April
11 April

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

