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Excursie groep 6a 
Groep 6a gaat donderdagochtend 28 
september op excursie naar het Educatief 
Informatie Centrum Mainport voor een 
Taaltrip over de haven. De kinderen maken 
kennis met de haven en de industrie. De 
nadruk ligt deze ochtend op het vergroten van 
de woordenschat van de kinderen waarbij zij 
tegelijkertijd kennis maken met de 
verschillende beroepen die er zijn. De groep 
vertrekt al om 8.30 uur zodat het belangrijk is 
dat alle kinderen bij de eerste bel in de klas te 
zijn! De kinderen zullen pas ná 12.00 uur terug 
op school zijn en blijven kosteloos over. U 
dient wel voor een lunchpakketje te zorgen. 
De andere groepen 6 zijn later dit jaar aan de 
beurt. 
 
Rekenen groep 4 
In groep 4 zijn wij deze week begonnen met 
het leren van de tafel van 2. In de klas wordt 
al druk geoefend. Thuis kunt u ook oefenen 
met behulp van de tafelliedjes, die op 
YouTube te vinden zijn. 
 
Trots op jezelf 

Groep 1-2e heeft een 
‘ik ben trots op mijzelf’ 
bord gemaakt. Op dit 
bord hangen foto’s van 
activiteiten of werkjes 
die de kinderen echt 

lastig vonden om te doen maar die wel gelukt 
zijn. Zo nu en dan werpt elk kind even een blik 
op het bord om het trotse gevoel weer te 
ervaren.  
 
Reminder 
Vergeet u niet de brief met contactgegevens 
in te leveren bij de leerkracht van uw kind? 
 
 
 
 

 
Gezonde traktatie 

Weer een mooi voorbeeld van 
een gezonde traktatie! Dit keer 
van Keano uit 3b. Het zijn 
heerlijke appels met kaas- en 
meloenspiesjes.  
 
 

 
Medenzeggenschapsraad (MR) 

Mijn naam is Denise Dupiré 
en ben sinds dit schooljaar 
toegetreden tot de 
oudergeleding van de MR. 
Mijn dochter Nerys zit in 
groep 1-2. Zelf ben ik 
werkzaam in het middelbaar 
onderwijs als docent 
economie. Ik heb dus veel 

affiniteit met het onderwijs en met RK de 
Regenboog in het bijzonder. In het kader van 
bezuinigingen, waar helaas elke school mee te 
kampen heeft, moeten de leerlingen centraal 
blijven staan. Als lid van de MR heb je hier 
invloed op door mee te denken en mee te 
beslissen over het huidige en toekomstige 
beleid van de school. Hier wil ik mij dan ook 
hard voor maken.  

 
Ik ben Leonie Molegraaf én 
een super trotse moeder van 
3 kinderen, waarvan de 
oudste in groep 3b zit. Sinds 
2000 werk ik als algemeen 
verpleegkundige in het 
Maasstadziekenhuis. Ik voel 

mij erg betrokken bij de school. Het is fijn om 
te weten wat er speelt in en rondom de 
school. Daarnaast vind ik het erg belangrijk 
dat er naar behoeften en talenten gekeken 
wordt van ieder individueel kind. Dat is de 
reden dat ik ben toegetreden. Aarzel niet mij 
aan te spreken als u vragen of iets te melden 



heeft dat in de MR besproken zou kunnen 
worden.  

 

 
Spel-IQ-otheek 
Houden uw kinderen van uitdagende spellen? 
Hierbij wordt u uitgenodigd om een kijkje te 
komen nemen bij de spel-IQ-otheek in kamer 
6 van het Buurtsteunpunt Beverwaard in 
wijkgebouw de Focus. Elke woensdagmiddag 
tussen 14.30 en 15.00 uur kunt u er gratis 
uitdagende spellen lenen. Ook is het mogelijk 
om daar de spellen te spelen in de huiskamer 
van het Buurtsteunpunt. Er zijn al spellen voor 
kinderen vanaf 3 jaar. Kom gerust een keer 
vrijblijvend kijken (en meespelen natuurlijk!) 
 
Expertgroep Gedrag 
In de expertgroep Gedrag zit vanuit alle 
bouwen een leerkracht. Deze groep vergadert 
maandelijks over alle zaken die met gedrag op 
school te maken hebben. Zij hebben diverse 
protocollen opgesteld zoals het 
schoolregelprotocol en het pestprotocol. 
Daarnaast hebben zij dit jaar een voorlichting 
gegeven aan het team over groepsvorming en 
hoe kinderen en leerkrachten hier vorm aan 
kunnen geven in de Regenboogweken.  
 
Expertgroep Talent 
De expertgroep Talent houdt zich bezig met 
de leerlingen die op leergebied meer uitdaging 
nodig hebben. Zij draagt zorg voor passende 
materialen, zoals uitdagende verrijkingsstof en 
- spellen. Er worden projecten samengesteld 
rondom bepaalde thema's, zoals techniek. 
Daar waar nodig is, volgen de leden cursussen 
en delen de nieuw verworven kennis met het 
team. Afgelopen schooljaar heeft de 
expertgroep Talent zich bezig gehouden met 
het ontwikkelen van een format voor het LED-
verslag. Dit verslag wordt door de LED-
kinderen zelf ingevuld waarna zij dit 
presenteren aan hun ouders. Dit schooljaar is 
er een format ontwikkeld voor de kinderen die 
compacten en verrijken. Aan het begin van 
een nieuw schooljaar is het format aan het 
team gepresenteerd.   
 
LED-groep  
Op maandagavond 2 oktober vindt de 
informatieavond plaats over compacten en 

verrijken en de LED-groep. Deze bijeenkomst 
vindt plaats in de aula op het hoofdgebouw: 
inloop 19.30 uur, start 19.45 uur. Ouders en 
belangstellenden kunnen zich opgeven bij juf 
Haidy en/of juf Marion. Uiterlijk woensdag 27 
september aanstaande. Mocht u deze avond 
verhinderd zijn, maar wel graag meer willen 
weten over compacten en verrijken? Kom 
gerust op een dinsdag langs bij de LED-groep 
op de Hoensbroeksingel 15 of neem contact 
op met juf Marion.      
 
De herfst is begonnen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kinderboekenweek 
Alle kleine spoken, heksen, tovenaars en 
draken opgelet! Op woensdag 11 oktober is er 
in bibliotheek IJsselmonde het grote gratis 
kinderboekenfestival. Doe mee met de 
theater-, voorlees-, dans-, zwaard-spel- en 
tekenworkshops of kijk naar de griezelige 
filmpjes.  
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
26.09 Inloop groepen 3 
28.09 Inloop jeugdverpleegkundige 
 Taaltrip groep 6a 
 Start wijkmuziekschool 
02.10 Ouderinformatieavond PSZ 
 Info-avond LED-groep 
04.10 Workshop Griezelen bieb IJsselmonde 

Rotterdamse Onderwijsparade 
05.10  Staking 

 


