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Sinterklaas 
Wat was het Sinterklaasfeest weer een 
geweldige happening op RK de Regenboog. De 
leerkrachten van groep 1-2 tot en met 4 
hebben een spannend toneelstuk opgevoerd 
in de Focus. Juf Marion warmde de zaal op 
met verschillende Sinterklaasliedjes. Na afloop 
kregen alle kinderen een zakje met heerlijke 
pepernoten mee naar huis. Gelukkig kwam de 
Sint ook nog even langs op school. Hij werd 
begeleid door zijn Pieten en de bodyguards uit 
groep 8. Wat ontzettend fijn dat de op het 
plein aanwezige ouders, alle ruimte gaven aan 
de kinderen. Zo konden de kinderen volop 
genieten van het feest.  
 
 
Te laat 
Het is vervelend om te melden maar helaas 
moeten wij constateren, dat er regelmatig 
kinderen te laat komen. Wij vinden het 
waardevol dat een kind rustig aan de 
schooldag begint. Daarnaast mist het bij het te 
laat komen, een deel van de instructie. De 
schooldag begint om 8.30 uur. Uw kind 
behoort dan in de klas op zijn of haar plek te 
zitten. De middag start om 13.15 uur. Wij 
vragen uw medewerking om uw kind op tijd te 
brengen.  
 
 
Ouder-kind activiteit peuterspeelzaal 
Op maandag 11 december wordt er een 
ouder-kind knutselactiviteit georganiseerd. U 
bent van harte welkom om hieraan mee te 
doen. In de ochtend start het om 11.00 uur. In 
de middag om 14.30 uur. Wij sluiten af met 
het zingen van liedjes rond de kerstboom en 
een kopje thee of koffie. 

Ook als uw kind op een andere dag dan de 
maandag de peuterspeelzaal bezoekt, bent u 
van harte welkom. Houdt u a.u.b. wel het 
dagdeel van de eigen groep aan.  
 
 
Flitsbezoek groep 8A 

Eind november is 
groep 8A op 
flitsbezoek 
geweest naar de 
RABO bank. Zij 
hebben daar 
gezien hoe een 

bank werkt en welke beroepen er te vinden 
zijn. 
 
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 13 december is er van 13.00 tot 
15.15 uur knutselen in de bibliotheek en 
filmkijken in de filmzaal van Cinema 
Islemunda. Het knutselen is gratis en de film 
kost 3 euro. Aanmelden via www.islemunda.nl 
of aan de balie in de foyer.  
Op donderdag 14 december kun je van 16.00 
tot 20.00 uur gamen in de filmzaal van Cinema 
Islemunda. De toegang is gratis.  
 
 
Ambrasoft 
Ambrasoft maakt online oefenmateriaal voor 
het basisonderwijs. Hiermee kunnen 
leerlingen zelfstandig thuis werken. De extra 
oefeningen zijn niet alleen educatief maar ook 
gewoon leuk om te doen. Door spelelementen 
wordt uw kind gemotiveerd om aan de slag te 
gaan. Op 15 december krijgt uw kind een 
inlogcode mee, zodat deze voortaan thuis kan 
inloggen in het Ambrasoft oefenpakket.    
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Kerstnieuws 
 
Kerstdiner voor ouders 
Op woensdag 20 december wordt het 
kerstdiner voor ouders georganiseerd. Van 
17.30 tot 19.00 uur. Het is de bedoeling dat 
alle ouders iets lekkers meenemen voor 
elkaar. Als u interesse heeft, dan kunt dan 
kunt u zich aanmelden bij juf Haidy.  
 
Kerstdiners peuterspeelzaal 
Het kerstdiner voor de peuterspeelzaal wordt 
gehouden op maandag 18 december voor de 
groepen Droomvlucht, Dwergen, Hans en 
Grietje en Doornroosje. De Kabouters, 
Roodkapje, Draakjes en de Sprookjesboom zijn 
op dinsdag 19 december aan de beurt. De 
diners zijn van 17.15 tot 18.30 uur.  
De intekenlijsten hangen op de deur. Hier 
kunt u aangeven wat voor lekkers u 
meeneemt.  
Wij zijn op zoek naar ouders die voor ons 
patat willen bakken. Bent u hiertoe bereid, 
dan kunt zich opgeven bij de leidsters. 
 
Kerstviering groep 1-2 t/m 8 
Op donderdagochtend 21 december is de 
kerstviering in de gymzaal van het 

 
 
hoofdgebouw. Dit jaar doen wij dat in twee 
delen. Mocht u dit feest met ons mee willen 
vieren, kijk dan even op welk tijdstip uw kind 
is ingedeeld. 
 

8.45 – 9.45 uur 10.00 – 11.00 uur 
PSZ hoofdgebouw PSZ Hoensbroek 

1-2 A, C en E 1-2 B, D en F 

3 A en C 3B 

4 B 4 A en C 

5 A 5 B en C 

6 A en C 6B 

7 A 7 B 
8 A 8 B en C 

 
Gezocht! 
Juf Marion is dringend op zoek naar kinderen 
die op donderdagochtend 21 december ‘Jingle 
Bells’ willen en kunnen blokfluiten tijdens de 
kerstviering op school. Dit geldt voor alle 
kinderen, ook die van het wijkmuziekproject. 
Er wordt nog twee keer geoefend. Op 
maandag 18 december van 15.30 tot 15.45 
uur in lokaal 4a op het hoofdgebouw en op 
dinsdagmiddag 19 december van 15.30 tot 
15.45 uur in lokaal 7a van de dependance. 
Neem je instrument mee. Geef je zo snel 
mogelijk op bij juf Marion! 

 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
11.12 Ouder-kind activiteit PSZ 
12.12 Staking, school is gesloten 
13.12 Knutselen en filmkijken bibliotheek IJsselmonde 
14.12 Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 
 Games Cinema Islemunda 
 Orkestles in de Focus 
15.12 Koffieochtend ouders in MFO 
 Inlogcodes Ambrasoft mee 
18.12 Kerstdiner PSZ 
19.12 Gym groepen 3 
 Kerstdiner PSZ 
20.12 Kerstdiner groep 1-2 t/m 8 

Kerstdiner ouders 
21.12 Kerstviering 
22.12 Kerstvakantie: alle kinderen vrij 
 


