Nieuwsbrief 15 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; Pasen, de studiedag, de avondvierdaagse en nog
veel meer. Wij wensen u veel leesplezier.
Zondag is het Pasen!
God, we vieren Pasen vandaag.
Jezus is opgestaan uit het graf.
Wat zijn er vandaag veel verhalen!
We bidden dat dat licht van Pasen mag schijnen, God, in onze wereld.
Om blijdschap te brengen.
Om mensen te helpen die alleen zijn of verdrietig.
Dat donkere stenen mogen veranderen in stenen met veel kleuren.
Dank U wel God, U maakt ons blij,
U hoort bij ons.
Amen.

Juf Margot
Sinds kort werkt juf Margot bij ons op school. Juf Margot is van de
invalpool van onze stichting Kind en Onderwijs en zal tot aan de
zomervakantie in groep 5a en 6 werkzaam zijn.
Graag stelt juf Margot zich aan u voor:
Mijn naam is Margot Snoyl, ben 61 jaar jong en woon in Zoetermeer.
Sinds 1999 werk ik met veel plezier in het Rotterdams onderwijs,
daarvoor heb ik ook jaren in Den Haag gewerkt.
Tot aan de zomervakantie ga ik er met de kinderen een leuke en leerzame tijd van maken.
Formatie
De laatste tijd zijn we druk bezig met de formatie voor volgend schooljaar. Hierbij heb ik niet
alleen met schoolse zaken te maken, maar ook met stichtingszaken en geld van de overheid.
Vanuit de financiën wordt duidelijk hoeveel groepen wij volgend jaar kunnen formeren. Hier gaat
het team over in gesprek tijdens de studiedag. Zodra de formatie rond is leg ik deze eerst voor
aan het team en dan de MR. Daarna zal ik u hierover spoedig informeren.
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Enquête
Op dit moment heeft 44% het oudertevredenheidsonderzoek ingevuld. Wij hopen er op dat dit
percentage nog iets hoger kan. Zou u ons daarmee willen helpen?
Heeft u de enquête nog niet ingevuld? Wij willen u vragen dit alsnog te doen.
U kunt de enquête tot en met zondag 21 april invullen.
Klik op de link om te starten:
http://www.scholenopdekaart.nl/onderzoek/QBMHJDH
Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de algemene tevredenheid over het
schoolklimaat, het onderwijsleerproces en de informatievoorziening. We gebruiken deze
gegevens om te onderzoeken waar wij onze school kunnen verbeteren.
Het onderzoek wordt afgenomen via “Scholen op de Kaart” en zal weinig tijd in beslag nemen. De
resultaten worden geheel anoniem verwerkt.
Wij willen u bij voorbaat hartelijk danken voor uw deelname.
Eindtoets groep 8
Op basis van de leerresultaten van de kinderen van groep 8, hebben wij in januari al een advies
gegeven voor het vervolgonderwijs. In dit advies hebben we gekeken naar de sociaal-emotionele
ontwikkeling en verder naar de luisterhouding, de werkhouding, het werktempo,
verantwoordelijkheid en de manier waarop huiswerk gemaakt en geleerd wordt. Ook hebben we
de resultaten van het leerlingvolgsysteem en entreetoets mee genomen.
Wij vinden het van groot belang dat alle kinderen op een goede plek op het voortgezet onderwijs
komen; een plek die past bij het kind. De scholen voor voortgezet onderwijs hechten veel waarde
aan het advies van de basisschool, omdat de basisschool een goed beeld heeft van de
ontwikkeling van uw kind op school.
Wij zijn echter wel verplicht om nog een onafhankelijke toets, die de leerresultaten weergeeft, af
te nemen. Daarom hebben de leerlingen van groep 8 deze week de DIA toets gemaakt.
Studiedag 8 mei.
Op 8 mei heeft het team een studiedag. We krijgen die dag een cursus van het CED over onze
rekenmethode en gaan het hebben over het werkverdelingsplan. Het werkverdelingsplan geldt
vanaf 1 augustus 2019 en is het plan op schoolniveau waarin staat welke werkzaamheden
binnen de school worden uitgevoerd en wie dat doet. Dit wordt opgesteld door de directie in
samenspraak met het team, waarbij de meerderheid moet instemmen met de inhoud. Wilt u meer
weten? Bekijk dan deze infographic: https://www.poraad.nl/file/11708/download?token=rxgneYnn
Tussenschoolse opvang door United 010
United010 verzorgt al enige tijd onze tussenschoolse opvang. Als school zijn wij hier ontzettend
blij mee. Kinderen krijgen hierdoor de gelegenheid op een fijne manier tussen de middag te
lunchen en buiten te spelen onder begeleiding wanneer ouders hiertoe niet de mogelijkheid
hebben. Aan deze opvang zijn wel kosten verbonden om zodoende ook de begeleiders van
United010 tegemoet te komen in hun tijd en inzet. Wij willen u vragen deze kosten tijdig over te
maken. Mocht u nog een betaling hebben openstaan neemt u dan contact op met United010 op
het e-mailadres: stichtingunited010@hotmail.com
Mede namens United010 hartelijk dank.
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Avondvierdaagse
In de week van 20 t/m 24 mei kunnen de kinderen weer de avondvierdaagse lopen. Lekker
sportief en natuurlijk vooral gezellig met elkaar. Na de meivakantie zal de inschrijving starten.
Binnenkort ontvangt u hier meer informatie over.
Verfwerkzaamheden
In de meivakantie zullen alle lokalen een fris nieuw laagje verf krijgen.
Dank
We hebben de laatste maanden te maken gehad met een aantal zieke leerkrachten. Het is elke
keer weer een lastige klus om de vervanging te regelen. In heel veel gevallen is dat gelukt en
soms moesten we een klas verdelen. Helaas hebben we ook een keer een groep naar huis
moeten sturen in de afgelopen periode. Een oplossing die we liever niet inzetten en alleen maar
toepassen als het echt niet anders kan.
In gevallen van ziekte en vervanging is het hele team bereid om wat harder te lopen en zich in te
zetten om het onderwijsproces doorgang te laten vinden.
Graag spreek ik op deze wijze mijn dank uit aan het team dat zich
keer op keer flexibel opstelt, meedenkt over de beste oplossingen
en daar waar nodig bijspringt. En ook aan u, omdat u telkens begrip
heeft voor de wijze waarop wij de vervanging oplossen en ook zelfs
hulp aanbiedt. Dit wordt door ons zeer gewaardeerd. Met elkaar
doen we wat we kunnen.
Nu is het bijna vakantie. Twee weken lang hebben we de tijd om
lekker uit te rusten en ons voor te bereiden op de laatste periode
van dit schooljaar.
Vrijdag 19 april zijn alle kinderen vrij in verband met Goede Vrijdag
en dat is ook meteen de start van de meivakantie!
Graag zien we alle kinderen op maandag 6 mei weer op school.
Fijne vakantie!

Belangrijke data
Mei vakantie
19 april t/m 5 mei
Goede vrijdag
19 april
1ste paasdag
21 april
2de paasdag
22 april
Koningsdag
27 april
Dodenherdenking
4 mei
Bevrijdingsdag
5 mei
Weer naar school
6 mei
Studiedag groepen vrij 8 mei
Moederdag
12 mei
Opa- en omadag
15 mei

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

