
NIEUWSBRIEF
oktober 2021

AGENDA

ma 27 september t/m vr 1 oktober - de Week Tegen Pesten

ma 27 september t/m vr 8 oktober - startgesprekken

wo 6 oktober t/m zo 17 oktober - kinderboekenweek

vr 9 oktober (aangepaste datum) - kinderboekenmarkt, 14:30-15:30

ma 11 oktober - schoolfotograaf

di 12 & wo 13 oktober (aangepaste datum) - Bag-2-school inzamelingsactie

wo 13 oktober - studiedag team (De leerlingen zijn vrij.)

vr 15 oktober - voorleeswedstrijd

ma 18 oktober t/m vr 22 oktober - herfstvakantie

ma 25 oktober t/m vr 29 oktober - inloop gr 3-8 op n.t.b. moment

vr 29 oktober - talentblokken 1. 1

Thema Kind Op Maandag
In je dromen!

Het thema van deze periode is ‘In je dromen!’ met de kinderen
verkennen we welke dromen zij zelf en anderen kunnen
hebben. In je dromen kunnen fantastische dingen gebeuren,
die je overdag misschien niet voor mogelijk houdt. Er kunnen
ook he�ige dingen in gebeuren, waarvan je later blij bent ‘dat
het maar een droom was’. Zo kunnen dromen iets laten zien
van wat je fijn vindt en waar je bang voor bent.

We lezen in deze periode de verhalen over Jozef en zijn broers.
Jozef hee� wonderlijke dromen en voelt zich bijzonder,
anderen zijn jaloers. De broers van Jozef verkopen hem als
slaaf naar Egypte, maar zijn dromen zijn nog niet voorbij!
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Even voorstellen...
Mijn naam is Jenny Molema. Ik werk al heel wat jaren met veel
plezier als onderwijsassistent, de meeste in het speciaal onderwijs.
Omdat ik vorig jaar gestart ben met de Pabo, ben ik overgestapt naar
het reguliere onderwijs om ook dat te leren kennen. Na een jaar op
de Keuchenius in Oud-Beijerland, ben ik nu gestart op De Regenboog,
vooral in groep 3/4. En wat een leuke, gezellige, lieve kinderen zitten
er in deze klas en op deze school. Samen met gezellige collega’s en
ouders gaan we vast een goede tijd hebben met elkaar. Ik heb ook
jaren gymles gegeven aan de kleintjes tot 6 jaar bij de Turnkring, daar
heb ik ook verschillende ‘Heinenoorders’ ontmoet.

Ik ben getrouwd, heb 2 kinderen en mag mezelf zelfs al trotse oma
noemen. In mijn vrije tijd trek ik natuurlijk graag met mijn gezin op. Ook lees ik graag, maak ik
af en toe muziek en wandel en fiets ik graag. In dat fietsen wordt nu meteen goed voorzien in
de rit van Oud-Beijerland naar Heinenoord en terug.

Mijn naam is Ina Groenewegen en ik woon sinds 1987 In
Oud-Beijerland. Daarvoor heb ik in Heinenoord gewoond en was ik
ooit een leerling van De Regenboog.
Sinds 2009 ben ik werkzaam bij CSG de Waard en momenteel werk ik
4 ochtenden in Oud-Beijerland op De Kriekenhof, daar ben ik
conciërge, doe ik administratie en begeleid ik NT2 leerlingen. Daar
komt nu De Regenboog bij, waar ik op de vrijdagmorgen
administratief werk doe, met name in ParnasSys. Veel zullen jullie
mij niet zien, maar je kunt zo maar een mailtje van mij ontvangen. In
mijn vrije tijd wandel ik met mijn hondje Bijou, ik mag graag lezen of
ik ben ik aan het rommelen op de computer met foto's, video's, of
iets aan het maken/ontwerpen voor o.a. De Kriekenhof.

Meedoenregeling
De scholen zijn weer begonnen en dat betekent nieuwe schoolspullen🏫 Zit je krap bij kas?
Samen lossen we het op! De gemeente helpt met een bijdrage voor bijvoorbeeld
schoolspullen, bijles of een schoolreis. Vraag de Meedoenregeling aan voor de jaarlijkse
bijdrage van minimaal € 51,- voor schoolkosten. Kijk voor meer informatie op onze website :
https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/werken-en-leven-18-67-jaar/meedoenregeling-ex
tra-geld-voor-schoolkosten/31719
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Schoolmaatschappelijk Werk (SMW)
Mijn naam is Fleur Krebbers. Ik ben de
schoolmaatschappelijk werker op CBS De Regenboog. U
kunt bij het schoolmaatschappelijk werk terecht voor
alle vragen met betrekking tot opvoeding, gezin, gedrag
en school gerelateerde problemen of zorgen, anders
dan leerproblemen.

Als schoolmaatschappelijk werker bied ik kortdurende
en preventieve hulp aan kinderen en ouders. Daarnaast
bieden wij vanuit Kwadraad verschillende cursussen
aan op het gebied van weerbaarheid, echtscheiding,
faalangst en meidenvenijn. Alle hulp van het
schoolmaatschappelijk werk is geheel kosteloos.

Mocht uw vraag niet bij het schoolmaatschappelijk werk passen, dan ga ik met u op zoek naar
beter passende hulp, waarbij gebruik wordt gemaakt van korte lijnen binnen de
hulpverlening. Uiteraard gaat alles in overleg met u als ouders.

Als schoolmaatschappelijk werker heb ik nauw contact met de intern begeleider van school
en maak ik onderdeel uit van het Jeugdteam in de Hoeksche Waard.

Indien u een vraag hee� aan het schoolmaatschappelijk werk of u twijfelt of uw vraag bij het
schoolmaatschappelijk werk of het Jeugdteam thuishoort, kunt u altijd vrijblijvend contact
opnemen met mij of contact opnemen via de leerkracht van uw kind of de intern begeleider
op school.

Ik ben bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdagochtend en donderdag via het
telefoonnummer 06-40799650 of via email: f.krebbers@kwadraad.nl .

Webinar ‘Help mijn kind slaapt slecht.’
Van 4 t/m 10 oktober is 'de week van de opvoeding'. We hebben gekeken naar welke vragen er
vaak gesteld worden over opvoeding. Daarbij kwamen we uit op vragen over slaapgedrag van
kinderen in de basisschoollee�ijd. Vanuit onze organisatie willen wij ouders hier graag iets
over aanbieden.
Op 6 oktober 2021 is het eerste Webinar van de geplande Webinar-reeks voor ouders gepland:
Help, mijn kind slaapt slecht!
Dit Webinar zal worden verzorgd door Annemieke Kleinjan en Linda Kerkmans, pedagogen
binnen Jong JGZ. Zie bijlage voor de aankondiging en wijze van aanmelden.
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Jaarplan schooljaar 2021/2022
Vanuit het schoolplan 2019-2023 wordt voor elk nieuw schooljaar een jaarplan opgesteld.
Daarin worden de doelen/aandachtspunten voor dat schooljaar beschreven. In schooljaar
2021/2022 zijn de belangrijkste daarvan:

❖ Uitvoering geven aan de activiteiten uit het plan van aanpak Nationaal Programma
Onderwijs. In dit plan van aanpak staan de actiepunten beschreven die we hebben
gekozen om groei bij leerlingen te stimuleren en eventuele belemmeringen op te
heffen die ontstaan zijn door de Corona crisis. De overheid hee� aan scholen extra
financiële middelen toegekend om deze actiepunten uit te kunnen voeren. De keuzes
voor de activiteiten zijn gemaakt in samenspraak met de leerkrachten op basis van een
schoolscan (CITO-toetsen en vragenlijsten). De MR hee� met het plan van aanpak
ingestemd. Zodra het bestuur van CSG De Waard dit ook hee� gedaan, kunnen we
starten met de uitvoering ervan.

❖ Goed leren werken met de nieuwe rekenmethode in een doorgaande lijn. De kleuters
werken met Rekenplein; vanaf groep 3 wordt gewerkt met de daarop aansluitende
methode Pluspunt. Aan de leerkrachten worden gedurende het schooljaar drie
scholingsmomenten aangeboden.

❖ Efficiënt werken. We willen efficiënter werken m.b.t. administratieve handelingen
rondom leerlingenzorg. Daardoor ontstaat er meer tijd om lessen voor te bereiden
waarin we onze leerlingen (nog) efficiënter gebruik kunnen laten maken van de
onderwijstijd.

❖ Groepsdoorbrekend werken. In de loop van het schooljaar gaan we
groepsdoorbrekend werken inzetten bij begrijpend lezen en technisch lezen om te
ervaren of we op die manier beter aan kunnen sluiten op de onderwijsbehoe�en van
onze leerlingen.

❖ Beleid maken voor het inpassen van het ontwikkelen van de ‘21st century skills’ van
leerlingen in ons onderwijs. Digitale geletterdheid, mediawijsheid, wetenschap en
techniek en talentblokken maken hier onderdeel van uit.

❖ Vertalen van het beleidsplan Actief burgerschap en sociale integratie van CSG De
Waard naar een werkwijze voor onze school.

❖ Ons oriënteren op een andere methode voor Engels om te zorgen voor een optimale
aansluiting op het VO.
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Nieuws uit de OR
Beste ouders, hierbij weer een berichtje vanuit de OR. We zijn
het schooljaar weer gestart met tien enthousiaste ouders om
er met elkaar weer leuke activiteiten van te maken voor alle
kinderen. In de nieuwsbrief houden we u telkens op de
hoogte over de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Op vrijdag 17 september gingen we met groep 3 t/m 8 op
schoolreis naar de E�eling. Sommige kinderen vonden het
wel spannend, maar tijdens de schoolreis keken de kinderen
hun ogen uit. Het was een groot succes en wat hadden we
mooi weer! Helaas mochten we vanwege de
Corona-maatregelen niet vroeg het park op, waardoor we ook
pas laat terug waren. Maar desondanks was het een zeer
geslaagde dag!

Aankomende activiteiten zijn de Kinderboekenweek en de Schoolfotograaf (ma 11/10).
Verder zijn wij al druk bezig met de voorbereidingen voor Sinterklaas en Kerst.

Aankondiging ouderbijdrage
De school vraagt van ouders jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage van € 38,50 per kind.
Hiermee worden onder andere de schoolreizen, voorlees- en paasontbijt, het sinterklaasfeest
en de kerstviering betaald. Het gaat dus om belangrijke activiteiten en vieringen voor de
kinderen, waarvoor de school vanuit de overheid geen subsidie ontvangt.
Binnenkort ontvangt u een mail van ons met het verzoek de ouderbijdrage aan ons over te
maken.

Week tegen Pesten
Het motto van de Week Tegen Pesten 2021 is
‘Buitensluiten? Uitgesloten!’. Samen zorg je
voor een groepsklimaat waar iedereen erbij
hoort, een plek hee� en zich welkom voelt.
Buitensluiten hoort daar niet bij!

De Week Tegen Pesten wordt ieder jaar in
september georganiseerd door Stichting School & Veiligheid. Met deze week worden scholen
ondersteund met inspiratie, informatie en lesmateriaal om met de klas aan de slag te gaan.
Pesten voorkomen doe je het hele jaar, actief. Door aan het begin van het schooljaar mee te
doen met de Week Tegen Pesten maak je een goede start in het nieuwe schooljaar waarin je
met elkaar zorgt voor een fijne en veilige school.

5

https://www.schoolenveiligheid.nl/


Worden wat je wil
De Kinderboekenweek 2021 staat in het teken van
Worden wat je wil waarbij kinderen alle beroepen
kunnen worden die ze willen en alvast kunnen dromen
over later. De Kinderboekenweek is de grootste
leesbevorderingscampagne voor kinderen in
Nederland en hee� als doel zoveel mogelijk kinderen
te enthousiasmeren om boeken te lezen.

De Kinderboekenweek vindt in 2021 plaats van 6 tot en
met 17 oktober. Ook onze school doet jaarlijks mee. We
openen de week op een feestelijke manier, lezen extra
veel voor, houden een kinderboekenmarkt en sluiten
de week af met een voorleeswedstrijd.

De kinderboekenmarkt zal ook dit jaar op een andere manier plaatsvinden dan u van ons
gewend bent. Bij Arie lees/schrijf/kadoshop, met wie wij de boekenmarkt organiseren, hee�
ons laten weten dat zij het ook dit schooljaar alleen digitaal willen vormgeven. Wij vonden dat
erg jammer en hebben een middenweg gezocht. We gaan het nu als volgt doen.

Bij Arie lees/schrijf/kadoshop zal voor elke groep een lijst met titels samenstellen. Deze lijst
bevat niet alleen de thematitels rondom het thema ‘Worden wat je wil’, maar ook de nieuwste
en populairste kinderboeken van het moment. De boeken worden op school gebracht en
zullen door de leerlingen uitvoerig worden bekeken. Als de leerlingen enthousiast zijn
geworden over een boek, dan kunnen zij in de klas de titel opschrijven van het boek dat zij
graag zou willen hebben. De leerlingen krijgen op vrijdag 8 oktober een bestelformulier mee
naar huis met alle nodige informatie over de gang van zaken en de betaling. Op deze middag
kunnen ook ouders de boeken komen bekijken, tussen 14:30 uur en 15:30 uur.* Thuis
kunnen de gegevens op het formulier verder worden ingevuld. Als de bestelformulieren weer
in de klas zijn verzameld, komt iemand van de boekhandel de lijsten ophalen.
De bestelde boeken worden na aflevering in de boekhandel, per klas verpakt en op school
afgeleverd. Bij het boek ontvangt de leerling een factuur met informatie over de betaling en
eventueel het boekengeschenk. (Bij besteding vanaf €12,50 ontvang je het
kinderboekenweekgeschenk cadeau.)

* Voor de ouders van de leerlingen van Het Anker is dit op woensdagmiddag 6 oktober, vandaar dat wij
uitwijken naar een andere dag.

De Bibliotheek Hoeksche waard organiseert in samenwerking met Museum Hoeksche Waard
ook een feestelijke opening van de kinderboekenweek. Meer weten?
https://www.bibliotheekhoekschewaard.nl/actueel/agenda/opening-kinderboekenweek.html
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Spaar mee voor de schoolbieb
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. Lezen
is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en kinderen de
schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op school én bij Bruna.
Zo werkt het Koop tijdens de Kinderboekenweek een boek bij de Bruna-winkel en lever het
bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een tegoed voor 20%
van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe
boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe meer boeken. Iedereen kan
meesparen! Spaar je mee? Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester.
Laten we er samen voor zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen.

Bag-2-School
Via de organisatie Bag2School Nederland zetten OBS Het
Anker en CBS De Regenboog elk voorjaar en najaar samen
een inzamelingsactie op om geld in te zamelen om extra
leer- en spelmaterialen aan te kunnen schaffen voor onze
leerlingen.

Bag2School Nederland verzamelt kleding van scholen en
kinderdagverblijven en keert per kilo een bedrag uit.
Bag2School wil de afvalberg niet nóg hoger maken en deze
wijze van werken is een mooie manier om van niet meer
gebruikte kleding af te komen. Daarnaast helpt het ons te
sparen voor extra leer- en speelmaterialen.

Bag2School Nederland

In Nederland gaat er in totaal ongeveer 124 miljoen kilo textiel met het restafval mee, terwijl
er maar 70 miljoen kilo ingezameld wordt voor recycling en hergebruik. En dat terwijl 65% van
het textiel dat nu bij het restafval terecht komt gewoon hergebruikt of gerecycled had kunnen
worden. Heel erg zonde dus en ook nog eens heel slecht voor het milieu. Bag2school biedt de
ideale oplossing.
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Nadat de kleding is opgehaald, wordt deze gewogen en op vrachtwagens geladen voor
export. Alle kleding die wordt ingezameld, wordt, al dan niet gesorteerd, verkocht aan
importeurs en groothandelaren in West- en Oost-Europa, Afrika en Azië. 80% van deze kleding
wordt als kleding hergebruikt en de overige 20% gaat naar de recyclingindustrie voor de
productie van bedden, sokken, dekens en schoonmaaktextiel. Bag2School is dus geen goede
doelen organisatie, maar een bedrijf.

Kom in actie!

Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich ook in wilt zetten voor onze actie door zakken te
vullen met de oude nog bruikbare kleding/textiel van u en uw kinderen. Dit zijn bijvoorbeeld
schoenen, shirts, broeken, riemen, maar ook lakens en dekens. Kijk op de website van
Bag2School voor een volledige lijst met wat er wel en niet ingezameld mag worden,
www.bag2school.nl. Daarnaast vindt u hier ook nog meer informatie over hoe de inzameling
in zijn werk gaat en waar de kleding heen gaat.

Bag2School zal de kleding inzamelen op woensdag 13 oktober 2021 tussen 07:30 uur en
09:00 uur. In verband met de studiedag kunnen de zakken ook worden gebracht op dinsdag
12 oktober tot 15.00 uur.

Breng uw zakken alstublie� naar onze fietsenstallingen help ons om samen een fantastische
inzameling neer te zetten! Alvast enorm bedankt!

Inloop voor ouders
Nu de corona-richtlijnen zijn versoepeld kunnen wij ook de inloop voor ouders en andere
familieleden weer in ere herstellen. Dit schooljaar doen we dit als volgt:
❖ Bij de kleutergroepen bent u 1x in de maand welkom in de klas tot 08:45 uur. Kees en

Linda zullen de data op wisselende dagen inplannen en communiceren de data in hun
weekbrief.

❖ Groep 3 t/m 8 ontvangt twee keer per jaar
bezoek in de groep in een daarvoor
vastgestelde week. Een keer in het najaar
en een keer in het voorjaar. In deze
inloopweek wordt door de leerkracht een
aantal momenten aangegeven waarop u in
de klas kunt komen kijken. U kunt zich
daarvoor inschrijven. Via de weekbrief
ontvangt u van de leerkrachten de
groepsspecifieke informatie over de inloop.
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Controle gegevens in Parnassys
Het is van belang dat alle administratieve gegevens kloppen. Dit geldt ook voor de medische
gegevens en noodnummers. Als medische gegevens, zoals allergie-informatie, niet correct in
het systeem staan, of uw kind is over een allergie heen gegroeid, wilt u dat dan wijzigen? U
kunt correcties zelf aanbrengen in het Ouderportaal van Parnassys door op het potloodje in
de rechterbovenhoek te klikken.

Noodnummers zijn alleen telefoonnummers van derden, zoals van opa, oma, een oppas of
een andere goede bekende van het kind. In geval van nood bellen wij altijd eerst de nummers
van de ouder(s)/verzorger(s), die al bij de oudergegevens staan vermeld. Een noodnummer
gebruiken we alleen als we geen contact kunnen krijgen met de ouder(s)/verzorger(s). Wilt u
hier dus niet uw eigen telefoonnummers invoeren?

Via Parnassys versturen wij ook groeps- en individuele mails. Daarom is het belangrijk dat uw
juiste e-mailadres bij ons bekend is. U kunt uw e-mailadres zelf wijzigen bij uw profiel. U
ontvangt dan een e-mail op het nieuwe adres. Nadat u dit nieuwe mailadres hee� bevestigd,
is de wijziging doorgevoerd en kunt u met het nieuwe e-mailadres inloggen.

U kunt inloggen in het Ouderportaal met de
gebruikersnaam die u via een mail hee�
ontvangen en het wachtwoord dat u zelf hebt
aangemaakt. Mocht u geen account (meer)
hebben, wilt dit dan laten weten? U ontvangt
dan een mail met nieuwe inloggegevens.

CSG De Waard app
Weekbrieven, foto’s en berichten over de groep worden verstuurd via De
Waard app. Hee� u hem al gedownload? Een uitgebreide handleiding voor
het gebruik van deze app staat op onze website onder het kopje Info.

Schoolzwemmen
Het schoolzwemmen stopt over een paar jaar in alle dorpen van de Hoeksche Waard. Nu
profiteren kinderen uit de voormalige gemeenten Binnenmaas en Cromstrijen er nog van,
maar de gemeente wil daar een einde aan maken. De bedoeling is om het schoolzwemmen af
te bouwen en er met ingang van het schooljaar 2024/2025 helemaal mee te stoppen.
De gemeenteraad moet nog wel instemmen met de toekomstige afschaffing. ”We willen het
bewegingsonderwijs overal in de Hoeksche Waard op dezelfde wijze inrichten’’, zegt wethouder
Huibert Steen (onder meer onderwijs). "De tijd dat zwemlessen een verantwoordelijkheid
waren van de gemeenten is voorbij."
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Oudergebedsgroep weer van start
De oudergebedsgroep is weer gestart. Elke 2e dinsdagavond van de maand komen we bij
elkaar om te bidden voor Gods liefde, wijsheid, zegen en bescherming over de school en
schoolzaken. Wanneer je erbij wilt zijn, dan ben je welkom met een berichtje via 06-29425096.
Groeten, Mineke Wolfswinkel

Tot slot
❖ Informatie over de schoolfotograaf ontvangt u komende week in een aparte mail.
❖ Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden verzoeken wij u uw eigen

kind(eren) regelmatig te controleren op aanwezigheid van hoofdluis. Het RIVM
adviseert om wekelijks het haar te controleren op de aanwezigheid van hoofdluis: zo
wordt de hoofdluis ontdekt voordat er veel verspreiding hee� kunnen plaatsvinden
naar anderen. Bij constatering van hoofdluis verzoeken wij u dit direct aan de
leerkracht door te geven. Alle ouders worden vervolgens door ons geïnformeerd over
de aanwezigheid van hoofdluis op school. Wij vragen hen daarbij hun eigen kind(eren)
te controleren en zonodig te behandelen. Er wordt door ons geen informatie aan
andere kinderen en ouders gegeven over de leerling en de groep waarin de hoofdluis is
geconstateerd.

❖ Wilt u de komende tijd weer even met uw kind mee naar de fietsenstalling lopen om te
zorgen dat de fietsen netjes neergezet worden? Afgelopen week moest een aantal
ouders eerst een stel fietsen oprapen voordat hun kind zijn/haar fiets weg kon zetten.
Dit levert schade aan fietsen op en voor de jongere kinderen is het onveilig als er een
fiets omvalt. Alvast hartelijk bedankt!
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