CBS DE REGENBOOG

19 juli 2019

AFSCHEIDSWOORD:
Het is zover! Voor mij zit het er op, op onze mooie school CBS De Regenboog. De afgelopen 16 jaren zijn voor mijn gevoel echt omgevlogen. Met dankbaarheid kijk ik terug
op deze mooie jaren. De school heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt, staat goed
bekend en trekt ook ouders en kinderen aan buiten ons directe voedingsgebied. Heel
positief dus. Daar ben ik echt blij mee.
Ik kan dan ook met een gerust hart de school overdragen aan mijn opvolger Marian Siepel, samen met juf Kim en natuurlijk het team van CBS De Regenboog.
Ons motto ‘CBS De Regenboog—Laat je eigen kleuren zien’ spreekt mij erg aan en daar
wordt steeds weer opnieuw aan gewerkt.
Op alle gebieden, met je hoofd, met je hart en met je handen. Wij noemen
dat 3D@CBS De Regenboog-Denken, Durven en Doen! Alleen kan dat niet zonder Doorzetten
(4D). W ij geloven dat w anneer je naar jouw kunnen, op al deze
terreinen ontwikkelt, je je eigen kleuren kunt laten zien en een plek
kunt vinden in deze 21e eeuw. Als een vaardig, een waardig en
een aardig mens.
Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
alle jaren van samen optrekken, van samenwerken, samen lief-en leed delen en met elkaar
voor uw kind gaan. Ik wens u Gods onmisbare
zegen toe voor de toekomst. Hartelijk groet van Huib
Agenda:
2 september 1ste schooldag start om 8.30 uur. Alle groepen starten gewoon op school zelf, in hun eigen lokaal.
Deze eerste dag worden er Startdiensten in de Ned.Herv.
Kerk gehouden voor de groepen 3 t/m 8.
Het thema is “Ik heb jou nodig”
De groepen 1-2 hebben een gezamenlijke opening in het
speellokaal.
11.15 uur:

Groep 3 t/m 5 gaat vanaf school met de leerkracht lopend
naar de kerk en met de juf mee terug naar school om daar
te eten. (Continurooster!)
13.00 uur:
Groep 6 t/m 8. Deze kinderen starten ´s middags
om 13.00 uur in de kerk. De leerkracht neemt de
kinderen mee naar de kerk en weer mee terug naar
school.
3 september Vesper viering in de Ned.Herv. Kerk te Berkel;
19.30 uur; u bent uitgenodigd.
17 september Ouderavond en workshop School App ‘Social Schools’.

LAATSTE OCHTEND:
Alweer de laatste ochtend van dit schooljaar. Het is voor ons
gevoel omgevlogen,
dus het is te hopen
dat de zomervakantie
minder snel voorbij
zal gaan. Een illusie
waarschijnlijk.
In elk geval zeggen
we de kinderen deze
ochtend met een
heerlijk ijsje gedag.
Sommigen zijn echt
aan vakantie toe en
zullen misschien wel
een weekje uit willen
slapen. Lekker doen
dus!

AFSCHEIDSMUSICAL GROEP 8:
De musical “DE
FEESTPLANEET!”
werd door groep 8
opgevoerd. De jongens en meiden van
groep 8 hebben een
leuke musical neergezet en verdienen een
compliment. We hebben mogen genieten.
Het was een mooie
avond, waar we met
veel plezier op terug
kunnen kijken. De
kinderen kregen een
mooi herinneringsboek mee naar huis
als aandenken! Compliment ook aan juf Mirjam en juf Wendy voor hun creatieve inzet en
het verzorgen van een fijne avond. We hebben iets moois om op terug
te kijken.
Verder willen we natuurlijk vooral juf Mirjam en juf Wendy bedanken
voor hun enthousiaste inzet en regie en vooral ook doorzettingsvermogen bij het oefenen van de musical. Wij hebben ervan genoten.
En natuurlijk ook de ouders van de Ouderraad die de catering weer
voortreffelijk hadden geregeld. En tot slot dank aan Melanchthon Bergschenhoek voor het gebruik van de mooie ruimte.
In groep 8 van 22 kinderen zitten 14 kinderen als oudste op school,
zonder een jonger broertje of zusje. En daarmee stopt dus een behoorlijk aantal jaren van samen optrekken. Wij wensen deze gezinnen ook
het allerbeste toe en hopelijk ‘tot ziens’.
Als afscheidscadeau heb je een mooi afscheidsboek meegekregen, met
herinneringen aan school. Daarbij heb je behalve een getuigschrift ook
je eigen Bijbel meegekregen.
Een heel bijzonder Boek. Ik hoop dan ook van harte dat je dit boek zult
gebruiken. Ik weet dat jullie het vaak met hele andere dingen druk
zullen hebben, maar onthoud dat onze Here God jouw leven ook in Zijn
hand heeft en jou ook wil helpen in alle dingen die je gaat ontmoeten.
Ik spreek de wens uit dat het jullie allemaal bijzonder goed zal gaan.
Wij zullen jullie uiteraard ontzettend missen en dat moeten jullie een
beetje tegemoet komen door in ieder geval je rapport te komen laten
zien. Daar rekenen we op, want we willen graag weten hoe het verder
met je gaat.
Tot ziens, want je mag weten dat de schooldeur van CBS De Regenboog altijd voor je open staat. Het ga je goed en een hele fijne vakantie!!

NA DE VAKANTIE:
Na de vakantie is er sprake van een geheel nieuwe situatie. De nieuwe directeur, Marian Siepel, zal zeker in de eerste week elke ochtend
aanwezig zijn, zodat u haar kunt ontmoeten. Juf Kim heeft, zoals u
weet, geen groep meer en is op maandag, dinsdag en woensdag ambulant. Zij is op die dagen ook uw aanspreekpunt en zij zal een diversiteit aan directietaken verrichten in samenwerking met de directeur.
Juf Wendy staat ook niet voor de klas en zal op maandag, dinsdag en
donderdag alle IB-taken op zich gaan nemen.
Dat betreft de gehele coördinatie van de leerlingenzorg en alles wat
daarmee te maken heeft. Een totaal nieuwe situatie dus, maar wel
met hele bereidwillige en capabele personen ook. Misschien even
wennen, maar ik heb er het volste vertrouwen in.

DOORSCHUIFOCHTEND:
Afgelopen woensdag was
de doorschuifochtend. Alle
kinderen kwamen in het
lokaal te zitten, waar ze
volgend jaar terecht komen. En voor zover mogelijk met de leerkracht die ze
volgend schooljaar krijgen.
Best spannend! In elk geval
weten de kinderen nu een
beetje hoe het er na de vakantie uit gaat zien.
VAKANTIEBIEB!!

LEZEN IN DE ZOMERVAKANTIE:

Kinderen die tijdens de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 a 2
AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Lezen in
de zomervakantie is dus
belangrijk en eigenlijk onmisbaar, blijkt uit groot onderzoek. Lezen in de zomervakantie is dus belangrijk en dat kan heel goed
digitaal met de vakantiebieb-app van de bibliotheek. Op de vakantiebiebapp voor tablet of
smartphone, is onder andere een selectie van digitale
kinderboeken (e-books) opgenomen. De nieuwste versie van de vakantie-BIeb is
te downloaden in de AppStore en Google Play Store.
Kijk voor meer informatie
op www.vakantiebieb.nl

HULDE AAN ALLE HULPOUDERS/OPA’S EN OMA’S EN…..:
Wij willen alle ouders, opa’s en oma’s en andere vrijwilligers die op
welke manier dan ook in dit schooljaar hun steentje op school hebben bijgedragen ontzettend bedanken. Voor ons staat in elk geval
als een paal boven water, dat uw hulp het reilen en zeilen op onze
school positief bevordert. En met uw hulp zijn weer veel kinderen
ondersteund in hun ontwikkeling. Uw hulp maakt ons dus heel blij
en gelukkig. Bijgevoegde
creatieve tekst geeft dit
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Wij zeggen:

GYMROOSTER 2019-2020
Het gymrooster volgend schooljaar ziet er als volgt uit.
Groep 3 gaat alleen op woensdag naar Berghonk en krijgt dan een
langere les. Daarnaast gaan ze maandagmiddag langer buiten spelen
en doen ze aan begeleid spel. Zie schema.
Groep 3; woensdag 10.00-11.00 uur
Groep 4; woensdag 8.30 - 10.00 uur
Groep 5; maandag 13.00—14.30 uur
Groep 6; donderdag 13.00—14.30 uur
Groep 7; woensdag 11.00—12.30 uur
Groep 8; dinsdag 13.00—14.30 uur
CONTINUROOSTER
De school begint om 8.30 uur en de deur gaat om 8.20 uur
open, zodat de kinderen naar binnen kunnen.
Denk u aan de volgende dingen voor uw kind?:

Een broodtrommel met naam
van uw kind

Een drinkbeker met naam van
uw kind

Graag een gezonde lunch en
geen snoep

SCHOOLGIDSKATERN:
In de eerste week in het
nieuwe schooljaar zult u het
nieuwe schoolgidskatern
ontvangen op papier.
DANK AAN MIJN COLLEGA’S:

U mag gerust weten dat ik
trots ben op ‘mijn’ teamleden. Er is dit schooljaar
weer veel werk verzet ten
gunste van uw kind(eren).
Onderwijs is niet zomaar
meer lesgeven in de groep,
er komt veel en veel meer
bij kijken en dat wordt elke
dag aan den lijve ervaren.
En dat doen we graag voor
uw kind. Iedereen komt
altijd weer goed gehumeurd
op school om positieve
energie aan de kinderen te
besteden. Daar ben ik blij
mee, want ‘Uw kind is onze
zorg!’ Daarom verdienen
mijn collega’s allemaal een
groot compliment voor hun
inzet en het geleverde
werk.
Kortom: de 1ste prijs! Voor
hen allemaal!
EEN VAKANTIEGROET
Dan rest mij nog, namens
het team, u en jullie allen
een hele fijne vakantie toe
te wensen. Ik spreek de
wens uit dat iedereen weer
gezond en veilig op 2 september op school m ag
terugkeren. Het wordt even
een welverdiende periode
van uitslapen, ontspannen,
gezelligheid, barbecuen,
‘niksen’, de accu opladen
en bijtanken, zodat we na
de vakantie in staat zijn om
er weer met volle energie
en vol enthousiasme tegen
aan te gaan. Jongens en
meisjes, geniet ervan; ouders, ze zijn weer 6 volle
weken van u zelf. Veel plezier met elkaar!

WIST U DAT…………………….

Wij vanochtend de ijsboer op school hadden en alle kinderen een lekker ijsje hebben gekregen? U begrijp dat dit smullen was.

Dat wij ook ontzettend veel zin in de vakantie hebben en dat we hopen dat we allemaal lekker zomerweer zullen hebben. Ik wens u allen voor de laatste keer het allerbeste toe.
Een hartelijke groet van ons allen, namens het team, Huib Wilkes

