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Persconferentie
Minister Slob (minister van basis- en voortgezetonderwijs) heeft al
eerder in het nieuws laten weten dat de basisscholen maandag 8
februari weer open zullen gaan. Wij zijn ontzettend blij dit te horen.
Toch zijn wij ook nog een beetje in afwachting welke maatregelen er
precies gelden rondom het openen van de scholen. In de
persconferentie van Rutte en De Jonge hopen we daar vanavond
meer duidelijkheid over te krijgen. Na de persconferentie zullen wij
woensdag met het team overleggen en donderdag informeren wij u hierover.
Rapporten
De kinderen zouden op vrijdag 12 februari de rapporten mee naar huis krijgen. Dit moment zal worden
verplaatst. In het eerste rapport vindt u zoals gebruikelijk de uitslagen van de toetsen uit ons
leerlingvolgsysteem (CITO) en de resultaten van de methode gebonden toetsen. Wij hebben door de
periode van het thuisonderwijs deze toetsen nog niet af kunnen nemen. Natuurlijk vinden wij het wel
belangrijk u op de hoogte te houden van de vorderingen van uw kind(eren) op school. Wij zullen u
informeren zodra bekend is op welke datum wij het rapport alsnog meegeven.
Ronald Blikman stelt zich voor.
Beste ouders van de Regenboog,
Mijn naam is Ronald Blikman en sinds deze week, na het vertrek van Wieke,
ben ik de interim-directeur op De Regenboog. Helemaal nieuw ben ik niet op
school want sinds de zomervakantie was ik als ‘bovenschools projectleider’
vanuit ons bestuur Kind en Onderwijs al betrokken bij de school. In die functie
ondersteunde ik de directie bij het opzetten en uitvoeren van een aantal
plannen, waaronder een ondersteuningsplan voor groep 8 om eventuele
‘corona-achterstanden’ aan te pakken.
Voor de zomervakantie was ik werkzaam als interim-directeur op OBS de Waterlelie in Zevenkamp en
daarvoor ben ik ruim 15 jaar werkzaam geweest in het Amsterdamse onderwijs: als leerkracht,
adjunct-directeur en (interim)directeur op verschillende scholen.
Ik heb veel zin om de komende tijd samen met het gehele team verder te bouwen aan deze prachtige
school en het beste onderwijs te verzorgen voor uw kind. U kunt mij altijd bereiken via Social Schools
of per mail r.blikman@kindenonderwijsrotterdam.nl. Op dinsdag, donderdag en vrijdag ben ik altijd
aanwezig op school. Op andere dagen is de dagelijkse leiding in handen van onze adjunct-directeur
Menno Admiraal.
Het is een bijzondere tijd maar ik hoop velen van u te ontmoeten in de komende maanden.
Enquête thuisonderwijs
Tijdens de schoolsluiting geven wij uw kind(eren) online les. Op basis van de evaluatie van de
schoolsluiting in maart/april 2020 hebben we verbeteringen aangebracht.
We willen graag van u weten hoe het nu gaat. Daar willen we van leren en het steeds beter doen.
Heeft u de enquête al ingevuld? Dat kan op:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=3W_Afgz7r0aVJeyjHitivYmemAUPuF9CnCYt
3TJmjD9UMFdOUTAxOEdPREgwVDRNRlkwNkNLMEpEVy4u
Alvast hartelijk dank uw tijd!
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Tekeningen/kaarten voor ouderen Overschie
Ouderen en kwetsbaren in Overschie hebben tijdens de eerste lockdown heel veel steun gehad aan
de vele kaarten, tekeningen en kleurplaten die bij ze is gebracht. Veel kinderen en volwassenen
hebben hieraan bijgedragen en dat is heel erg gewaardeerd. De succesvolle actie van De Grote Kerk
Overschie tijdens de eerste lockdown wordt daarom voor een tweede keer gestart. Bij De Grote Kerk
aan de Overschiese Dorpstraat hangt opnieuw de grote roze brievenbus. Kinderen kunnen
tekeningen, kleurplaten, kleine knutsels in de brievenbus stoppen. Natuurlijk mogen ook ouders een
kaartje schrijven met een opbeurend berichtje. Zo steunen we elkaar. (Bericht van De Grote Kerk Overschie)
Online theateraanbod
Zin om lekker creatief bezig te zijn? CBS De Regenboog werkt samen met Jeugdtheater Hoffplein.
Normaal geven docenten van jeugdtheater Hoffplein bij ons op school les. Dat kan nu helaas niet. Wij
weten als geen ander hoe prikkelend, inspirerend en enthousiasmerend creatieve opdrachten en
kunstlessen voor kinderen zijn. De theaterdocenten hebben daarom van een aantal opdrachten en
lessen filmpjes gemaakt, zodat kinderen ze thuis kunnen doen. Zelf, of samen met broertjes, zusjes,
vriendjes of ouders! Hieronder vindt u wat van deze filmpjes.

GROEP 1 T/M 4: Kleurentwister

GROEP 5 T/M 8: Bedenk jouw positieve nieuwsbericht

Nog meer theaterplezier? Kijk op https://www.youtube.com/c/JeugdtheaterHofplein/videos
Tekenwedstrijd
Voor de kerstvakantie hebben we meegedaan aan een leuke tekenwedstrijd van de Ondernemers
Vereniging Overschie. Iedereen heeft super zijn best gedaan!
De leukste, origineelste, mooiste tekeningen zijn op de ramen geschilderd, waaronder twee van onze
school! Die van Jolijn uit groep 3 en van Sienna uit groep 7. Ze worden deze week gepubliceerd in
“Natuurlijk In Overschie”.
De tekeningen van onze school zijn daarna gegeven aan Laurens woonzorglocatie Den Hoogenban.
De bewoners waren er erg blij mee.

Sienna
Met vriendelijke groet,
Ronald Blikman
Menno Admiraal

Jolijn

