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De Regenboog Weken 
Deze week staat de rode schoolregel  
‘Materialen die ik gebruik en deel, ruim ik op 
en laat ik heel’ centraal. Er wordt in de 
klassen onder andere extra aandacht besteed 
aan het feit dat iedereen zijn eigen spullen 
gebruikt. Wil je toch iets lenen dan vraag je 
dat netjes. Je bent zuinig op eigen én 
andermans spullen. Als je naar toilet gaat, 
neem je het toiletpapier mee én weer terug 
naar de klas.  
 
LED-groep 
Volgende week starten wij weer met de 
verschillende LED-groepen. Dit schooljaar zijn 
dat er vier:  LED-groep 3-4, LED-groep 5-6-7, 
LED-groep 8a & 8b en LED-groep 8c. De 

kinderen 
gaan in 
kleine 
groepjes 
aan de slag 
met allerlei 
uitdagende 

materialen en -projecten. Zij krijgen 
verdiepende stof aangeboden om te leren 
'leren', plannen en samenwerken. De 
afgelopen weken is er hard gewerkt om het 
LED-lokaal aan de Hoensbroeksingel 15 in 
orde te maken. U bent van harte welkom om 
op een dinsdag een kijkje te komen nemen. 
Voor vragen over de LED-groep kunt u contact 
opnemen met onze coördinator Talent juf 
Marion van Kapel. 
 
Medezeggenschapsraad (MR) 
In de ouderinfo willen wij u regelmatig op de 
hoogte stellen van de werkzaamheden van de 
MR. In het schooljaar 2016-2017 is de MR vijf 
keer bij elkaar geweest. De onderwerpen die 
besproken zijn variëren nogal. Er is gesproken 
over ARBO-zaken, de ouderbijdrage, het 
onderhoudsplan van de school, Passend 
Onderwijs en de uitvoering daarvan binnen 

school, de (meer)jaren begroting, de 
schoolregels, de veiligheid in en om de school 
etc. 
 
Handhaving 
Afgelopen week is er door de Handhaving flink 
gecontroleerd in de wijk. Ook aan het 
Gronsvelderf zijn automobilisten 
aangesproken op hun rijgedrag. Wij zijn hier 
als school blij mee omdat het de veiligheid van 
al onze kinderen ten goede komt. Verder wees 
de Handhaving ons erop, dat de uitgang bij 
het hek vrij moet blijven als vluchtroute. Om 
ouders hierop te attenderen, worden 
binnenkort bordjes geplaatst. 
 
Excursie groepen 5 en 6 
De groepen 5 en 6 gaan komende week op 
excursie naar de kinderboerderij. Daar krijgen 
zij les over amfibieën en reptielen. In verband 
met de reistijd blijven alle kinderen over op 
kosten van de school. U dient uw kind nog wel 
een pauzehapje en lunchpakket mee te geven. 
Het kan zijn dat uw kind iets later dan kwart 
over drie terug op school is.  
Maandag 11 september: excursie groep 5A en 
5B 
Dinsdag 12 september: excursie groep 5C en 
6A 
Donderdag 14 september: excursie groep 6B 
Info voor groep 6C volgt later. 
 
Luizencontrole  
In ouderinfo nr. 1 en nr. 2 heeft een oproep 
gestaan om mee te helpen bij de 
luizencontrole. Er hebben zich drie ouders 
gemeld, zodat alle kinderen nu gecontroleerd 
zijn.  
 
Staking 5 oktober 
Zoals u in het nieuws heeft kunnen vernemen 
staat er in het basisonderwijs een staking 
gepland op donderdag 5 oktober. Op welke 
wijze deze staking vorm gegeven wordt 



binnen onze school, is nog niet bekend. Wij 
houden u hiervan op de hoogte. Raadzaam is 
om alvast uit te zien naar eventuele 
opvangmogelijkheden voor uw kind(eren) 
voor deze dag.  
 
Onderhoud 

Onze technische conciërge 
Rob is hard aan het werk 
binnen de school. Zoals u 
ziet is hij van alle markten 
thuis. Vaak vallen deze 
werkzaamheden niet op 
vandaar dat wij er extra 
aandacht aan besteden.  

 
Huiswerkbegeleiding 

Op RK de Regenboog wordt 
huiswerkbegeleiding gegeven. Helaas zit 
deze huiswerkbegeleidingsklas vol en 
hebben wij al bij aanmeldingen 'nee' 
moeten verkopen. Het Buurtsteunpunt 
Beverwaard kan wellicht uitkomst bieden. 
Zij geven aan dat er een mogelijkheid is om 
deel te nemen aan hun 
huiswerkbegeleidingsklas. Deze is op 
dinsdag- of donderdagmiddag van 15.30 tot 
16.30 uur in de huiskamer van Wijkgebouw 
De Focus. De huiswerkbegeleiding wordt 
gegeven door vrijwilligers en is bedoeld voor 
leerlingen uit groep 6 t/m 8. Deelname is 
gratis en vrijwillig maar zeker niet 
vrijblijvend. Leerlingen moeten worden 
aangemeld via een inschrijfformulier en 
worden geacht elke week met hun huiswerk 
te verschijnen. Als u interesse heeft voor 
deze huiswerkklas dan kunt u dat aangeven 
bij de leerkracht van uw kind. 

 
Inloopochtend kleuters 
Aanstaande maandag starten de 
inloopochtenden bij de kleuters. Van 8.30 tot 
9.00 uur bent u van harte welkom om 
rekenspelletjes te komen meespelen met de 

kinderen.  

 
Scharrelkids 
Op zaterdag 16 september organiseert 
Scharrelkids een gratis ‘natuurontbijt’ van 
10.00 tot 12.00 uur. Scharrelkids is een 
onderdeel van het Instituut Voor 
Natuureducatie en Duurzaamheid. Na het 
ontbijt kunnen de kinderen aan leuke 
activiteiten meedoen zoals verf maken etc. 
Voor meer info zie de website: 

https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-
omstreken 

 
SSVFeest 
Gisteren is het SSVFEEST gevierd. Maar liefst 
142 kinderen hebben zich opgegeven om deel 
te nemen waarbij zij drie verschillende 
sporten konden uitproberen. Na het sporten 
hebben de kinderen gezond gesmuld van een 
appel, water en rozijnen. Het was een 
geslaagde middag. Heeft iemand niet 
meegedaan met het feest? Niet getreurd. De 
komende weken krijgen de kinderen brieven 
om gratis de sporten uit te proberen die ook 
tijdens het feest zijn aangeboden.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke data 

11.09  inloopochtend onderbouw 

16.09  natuurontbijt 
26.09  inloopochtend gr. 3 
28.09 Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige  
02.10 info avond PSZ 
04.10 workshop griezelen bibliotheek 

IJsselmonde 
05.10 staking onderwijs 
 


