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Huiswerk of werkjes voor thuis? 
Zo nu en dan rijzen er vragen bij ouders 
omtrent huiswerk en vanaf welke groep 
school dit meegeeft. Er wordt door ons een 
duidelijk onderscheid gemaakt in ‘huiswerk’ 
en ‘werkjes voor thuis’. 
In de groepen 6 t/m 8 krijgen de kinderen 
huiswerk. Het doel van het meegeven van 
huiswerk is om de planningsvaardigheden bij 
kinderen te trainen. De leerling leert welke 
leerstrategie het beste bij hem/haar past, op 
welke manier het werk het beste gepland kan 
worden en hoe je dit alles in je agenda 
noteert. Het gemaakte huiswerk wordt 
ingeleverd en daarna gecontroleerd door de 
leerkracht. Het niet maken van huiswerk heeft 
consequenties. Vanaf groep 6 wordt 
geleidelijk gestart met het geven van 
huiswerk. Dit wordt in groep 7 en groep 8 
verder uitgebouwd.  
In de groepen 3 t/m 5 krijgen de kinderen 
werkjes voor thuis mee. Hierbij valt te denken 
aan werkbladen voor woordenschat, 
leesrijtjes, tafelsommen, etc. Het doel van het 
meegeven van werkjes is dat u weet wat uw 
kind krijgt aangeboden aan leerstof op dat 
moment. Wij vinden het fijn als u met uw kind 
oefent, maar het moet vooral leuk en gezellig 
zijn. Het werk voor thuis is geen verplichting 
en hoeft daarom niet ingeleverd te worden. 
School vindt het belangrijk dat de kinderen na 
schooltijd lekker buiten spelen, sporten en 
ontspannen om voldoende energie op te doen 
voor de volgende schooldag.  
 
Excursie groep 6c  
Groep 6c gaat op maandag 18 september naar 
de kinderboerderij. 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 15.15 uur 
op school terug is.  
 

Inloop groepen 3 
Op dinsdag 26 september is er een 
inloopochtend rekenen van 8.30 tot 9.00 uur. 
U bent van harte welkom! Tijdens deze 
inloopochtend legt uw kind aan u uit hoe het 
rekenplanbord werkt. Tevens ziet u hoe de 
kinderen spelenderwijs leren rekenen en 
welke ontwikkelingsmaterialen daarvoor 
gebruikt worden in de klas. Een mooie kans 
om te zien en te ervaren waar uw kind mee 
bezig is op school.  
 
Conciërge 
Thomas is een bekend gezicht op school. Hij is 

een harde werker die, 
gedurende de dag, alle 
leerkrachten op het 
hoofdgebouw voorziet van 
koffie en thee. Daarnaast 
zorgt hij voor opgeruimde 
ruimtes en het onderhoud 
van de schoolpleinen.  

 
Peuterspeelzaal  
Op donderdag 21 september bent u van harte 
welkom bij de ouderactiviteit in de groep van 
uw kind. Voor de ochtendgroep is dat van 
11.30 tot 12.00 uur en voor de middaggroep 
van 15.00 tot 15.30 uur. Op 2 oktober is er de 
ouderinformatieavond. Vergeet u zich niet in 
te schrijven?  
 
Jeugdverpleegkundige 
Vanuit het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) is er 

een jeugdverpleegkundige 
gekoppeld aan onze school.  
Haar naam is Omayra 
Brandveen. Vanaf 28 
september komt zij iedere 
maand bij ons op school voor 
een inloopspreekuur in de 

MFO. U kunt bij haar terecht met vragen over 
de opvoeding en ontwikkeling van uw 
kind. Hierbij valt te denken aan vragen over 



onzekerheid, beïnvloedbaar zijn, slecht slapen, 
opstandig zijn, groei, etc. Voor het 
inloopspreekuur hoeft u geen afspraak te 
maken. Lukt het u niet te komen dan kunt u 
haar telefonisch bereiken op nummer 010-
4444603.  
 
Expertgroep ICT 
Om alle zaken rondom de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) in goede 
banen te leiden binnen school, is een aantal 
jaar geleden de expertgroep ICT opgericht. In 
deze groep is er, naast de gymsectie, vanuit 
elke bouw minimaal één leerkracht 
afgevaardigd. De expertgroep bespreekt 
maandelijks de onderwerpen die spelen op 
ICT-vlak binnen de school en bewaakt de 
doorgaande ICT-lijn. Afgelopen schooljaar 
heeft de expertgroep zich verdiept in het 
gebruik van zogenaamde Chromebooks in de 
klas. Dit schooljaar zullen de kinderen van de 
dependance hiermee gaan werken. 

Ouderhulp Kinderboekenweek 

 

De Kinderboekenweek start op 4 oktober. Wat 
geweldig dat er ouders bereid zijn om ons te 
helpen bij de voorbereidingen! 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Ik ben Sebastiaan Verhoeven 
en sinds oktober 2011 actief 
lid van de MR. Als voorzitter 
draag ik zorg voor de 
coördinatie van vrijwel alle 
zaken die de MR aangaan. De 
MR doet erg belangrijk werk. 
We zijn een verbindende 

schakel tussen u, de kinderen en de directie 
voor zaken die de hele school aangaan. Als 
vertegenwoordiger namens de ouders draag ik 
bij aan het behoud van het prettige 
leefklimaat binnen de school en de kwaliteit 
van het onderwijs, dat door onze vakkundige 
leerkrachten wordt verzorgd. Natuurlijk is 
er ruimte voor ontwikkeling, waar ik ook graag 
over meedenk. De MR is het podium waarop 
wij op een deskundige, professionele manier 
kunnen meepraten met degenen die de 
uiteindelijke beslissing nemen. Soms 
gevraagd, maar zeker ook na vragen van ons, 
u en de kinderen. Ik ben een oud-leerling van 

de Regenboog en nu genieten mijn eigen 
kinderen hier hun basisonderwijs. Ik ben trots 
op RK de Regenboog, draag onze school een 
warm hart toe en hoop mij nog vele jaren te 
mogen inzetten.  
Neemt u ook eens een kijkje op de MR-pagina 
op www.rkregenboog.nl? 
 
Rotterdamse Onderwijsparade 
De gemeente Rotterdam organiseert op 4 
oktober de Rotterdamse Onderwijsparade aan 
de Maashaven Zuidzijde 1. Tijdens de 
Onderwijsparade staat centraal hoe u als 
ouder of verzorger uw kind nóg beter kunt 
ondersteunen in zijn of haar ontwikkeling.  
Daartoe kunt u aan dertig uiteenlopende 
workshops deelnemen die gegeven worden 
door onderwijsprofessionals en andere 
experts. Juf Marion en juf Dewhi verzorgen de 
workshop: ‘Hoe versterk je de veerkracht van 
je kind?’. Een aanrader! Zie voor verdere info 
www.onderwijsparade.nl. 
 
Computers te koop 
Via juf Haidy is het mogelijk een refurbished 
computer aan te schaffen. Een niet-
geïnstalleerde computer met beeldscherm, 
toetsenbord en muis kost 10 euro. Voor een 
geïnstalleerde computer moet 20 euro 
betaald worden.  
 
Tentakel-festival 
Op 17 september wordt in Park Schinnenbaan 
van 13.00 tot 18.00 uur het Tentakel-festival 
georganiseerd. Dit kunst- en theaterfestival 
biedt voor jong en oud een gratis programma 
boordevol muziek, workshops, kunst, 
theatervoorstellingen, en nog veel meer. 
 
Belangrijke data 
17.09 Tentakel-festival 
18.09 Groep 6c excursie 
21.09 Ouderactiviteit PSZ 
26.09 Inloop groepen 3 
28.09 Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 
28.09 Taaltrip groep 6a 
02.10 Ouderinformatieavond PSZ 
04.10 Workshop Griezelen bibliotheek 

IJsselmonde 
04.10 Rotterdamse Onderwijsparade 
 


