CBS DE REGENBOOG

8 maart 2019

OPEN DAG OP 13 MAART
Volgende week, op 13 maart is onze jaarlijkse Open Dag voor nieuwe ouders met hun
kind. Het zou fijn als u ambassadeur wilt zijn voor onze school en nieuwe ouders in uw
buurt hierop wilt attenderen.
Op die ochtend willen wij graag nieuwe ouders de gelegenheid bieden om op onze school
te komen kijken. Hopelijk wilt u nieuwe ouders enthousiasmeren, zodat zij nieuwsgierig
worden.
Alvast bedankt.
Kent u COBI al? Zie bladzijde 2 van deze weekbrief!
STAKING OP 15 MAART:
Als het goed is, heeft u voor de vakantie een extra nieuwsbrief ontvangen in verband met de onderwijs
staking op 15 maart. Zoals iedereen weet, is staken een recht in Nederland. Wij hebben geïnventariseerd wie er 15 maart staken. Driekwart van het team wil die dag staken, dat betekent dat er geen les
gegeven zal worden die dag. Voor onze school CBS De Regenboog betekent het concreet dat de hele
school op 15 maart gesloten is.
De groepen van de stakende leerkrachten worden 15 maart niet opgevangen door school. Ouders zullen
hiervoor zelf een oplossing moeten vinden.
BIDDAG VOOR HET GEWAS:
Elk jaar worden er in de Hervormde kerk in Bergschenhoek kinderdiensten georganiseerd op bid- en dankdag. Woensdag 13 maart is er om
14:00 uur een Kinderdienst in de Hervormde kerk in Bergschenhoek
Een vrolijke dienst om Gods zegen te vragen voor het komend seizoen,
dat alles weer mag groeien en bloeien, dat we naar school en kerk
kunnen gaan. Gods zegen en hulp hierbij is onmisbaar.

Agenda:
15 maart

Algehele staking. De school is
GESLOTEN!!
20 maart
Schoolvoetbal gr 7 en 8
28 maart
Techniektoernooi
3 april
Schoolvoetbal gr 5 en 6
5 april
Crea-middag 3
12 april
Sponsorloop
15-17 april
CITO-Eindtoets groep 8
18 april
Paaslunch en paasvieringen
19 april
Goede Vrijdag
22 april t/m 3 mei
Meivakantie.
7 mei
Schoolreisje gr 1 t/m 7

Week 6: 11 t/m 15
maart 2019
Groep 1 t/m 4

Week 7: 11 t/m 15
maart 2019 Groep
5 t/m 8

De man die blind geboren is, kan weer
zien
Joh.9

Tegenstanders van
Jezus, Johannes
10:22-39
Het bericht over Lazarus, Johannes 11:116
De opwekking van
Lazarus, Johannes
11:17-44

De goede Herder en
het ongehoorzame
schaap
Lucas 15

COBI; ZIN IN LEREN!

TECHNIEKTOERNOOI:
Dit is COBI.
Cobi staat voor:
Creatief
Onderzoekend
Burgerschap
ICT
Onderzoekend

Wat
bedoelen
wij
hiermee op CBS De
Regenboog?
Onderzoekend leren is
voor ons een werkvorm die kinderen
aanspoort de wereld
om hen heen actief te
onderzoeken en ontdekken. De natuurlijke
nieuwsgierigheid
van kinderen dient als
uitgangspunt.
Kinderen worden aangemoedigd om de wereld
onderzoekend
tegemoet te treden en
antwoorden te vinden
op hun vragen. Binnen
onderzoekend
leren, zijn kinderen, ook naast de klassikale leermomenten, actief
bezig met hun leerproces. Ze leren ervaren wat voor hen belangrijk
is, ontdekken en ontwikkelen hun talenten en leren deze benutten.
Onderzoekend en ontwerpend leren vergroten de kwaliteit van leren,
doordat kinderen van en met elkaar leren en leren ontdekken. Bij het
onderzoekend leren, staat de vraag naar kennis voorop en bij het
ontwerpend leren de oplossing van een probleem met behulp van
een (technisch) product. Sommige kinderen zijn vooral geboeid door
een vraag naar een abstract begrip (waardoor drijft iets?), terwijl andere kinderen eerder enthousiast worden door een vraag naar het
ontwerpen van een concreet product (maak een boot die veertig
knikkers kan dragen). Voor beide vragen zijn echter creativiteit,
nieuwsgierigheid en kritisch vermogen nodig. Zo krijgt het leren
meer betekenis en ontstaat ‘zin in leren’. Zeker in wetenschap- en
techniekonderwijs sluiten onderzoekend en ontwerpend leren goed
aan bij het kind en heeft daarom onze voorkeur.
OP CBS De Regenboog is Robert vd Velden onze W&T- coördinator,
die zich ook coördinerend met dit thema bezighoudt. Robert en Mirjam de Waard volgen samen ook de nascholing ‘Toekomst gericht
onderwijs’, om dit thema nog meer dimensie te kunnen geven. Wordt
vervolgd!!

Na de goede ervaringen van
afgelopen jaar, doen wij ook
dit jaar mee met het Techniektoernooi op donderdag
28 maart 2019.
Het thema van dit jaar is
communicatie. Het thema is
opgedeeld in verschillende
uitdagingen die wij in de
klas zullen uitvoeren.
In groep 1 en 2 zijn wij bezig om vanuit een bouwtekening een huis te maken.
De groepen 3 en 4 zijn aan
de slag met de vraag: ”Wat
moet je allemaal doen om
een ruimte of omgeving in
kaart te brengen?”
Groep 5 en 6 gaan een periscoop maken en tot slot zijn
groep 7 en 8 bezig een escape-room te maken.
Op school zijn de kinderen
enthousiast bezig met de
uitdagingen. Wij zijn benieuwd of deze ervaringen
ook aan het thuisfront worden “gecommuniceerd”. Wij
hopen van wel.

GROEP 1/2A 20 MAAR
NAAR ‘T GEERTJE:
Dit schooljaar is juf Lydia 40
jaar in het onderwijs en uiteraard wil ze dat met de
kinderen vieren. Daarom
gaat zij met haar hele klas
op woensdag 20 maart op
bezoek bij de geitenboerderij ‘t Geertje in Zoetermeer.
Veel plezier allemaal.

WIST U DAT…………………….

Vandaag treft u een toelichting mbt de TEVREDENHEIDONDERZOEKEN in de bijlage aan.

Ook is bijgevoegd een brief betreffende Koningsdag op 27 april over de Rommelmarkt in de Leeuwenkuil.




Informatie hierover is te vinden op de website www.snf-bergschenhoek.nl . Denk in elk geval aan een
eigen kleedje en stoel om op te zitten.
We met ingang van maandag 11 maart een vluchtelingengezin uit Eritrea op school krijgen? Een hele
nieuwe situatie voor ons en vooral voor die kinderen natuurlijk. Binnenkort volgt meer informatie in de
weekbrief.
U deze week een brief over het schoolreisje heeft ontvangen (gr 3 t/m 7); wij verzoeken u dit zo snel
mogelijk te betalen.
15 maart de school is gesloten, omdat wij die dag STAKEN!!

Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

