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Nationaal schoolontbijt bij de peuters  
Dinsdag 7 november doen de peuters mee 

aan het nationaal 
schoolontbijt. Dan gaan zij 
gezellig en gezond met elkaar 
ontbijten. Voor de peuters, 
die ‘s middags komen, is er 

aan het begin van de middag een nationale 
schoollunch. Wij hebben er zin in! Voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.schoolontbijt.nl.  
 
Tennistoernooi 
Afgelopen woensdag hebben leerlingen uit de 

groepen 5 tot en met 8 
meegedaan aan het 
tennistoernooi. Na een paar 
leuke en gezellige 
wedstrijdjes heeft Davina zich 
weten te plaatsen voor de 
finale in Ahoy. Wij wensen 

haar aces en succes toe! 
 
Interactief speeltoestel 
Op 25 oktober is het YALP Memo interactief 

spel gepresenteerd in de wijk. 
De gemeente Rotterdam zal 
dit spel op de speelplek aan 
de Schinnenbaan plaatsen.  

 
 
 
 

Eerst zal er nog 
stroom en kunstgras moeten worden 
aangelegd. Daarna kunnen de kinderen van RK 
de Regenboog er volop gebruik van gaan 
maken. 

 
Wennen aan het VO 
De groepen 8 hebben afgelopen woensdag, op 

het Gemini 
College, 3 
proeflessen 
gehad voor de 
vakken 
geschiedenis, 

aardrijkskunde en Nederlands. Bij 
geschiedenis moesten de leerlingen foto's van 
oude, beroemde gebouwen op een lege 
wereldkaart plaatsen en aangeven wanneer 
deze waren gebouwd. Bij Nederlands moesten 
ze een 'stiftgedicht' maken. In een 
krantenartikel omcirkelden zij, met een zwarte 
stift, woorden om er vervolgens een gedicht 
van te maken. 
 
Gezonde traktatie 

Het lijkt net Halloween 
maar het bleek de 
gezonde traktatie van 
Milano. Van een peer 
en druiven had hij een 
leuke egel gemaakt. 

Ook kreeg iedereen een te gekke bril cadeau. 
Daar moest een klassenfoto van gemaakt 
worden natuurlijk! 
 
Keyaro trakteerde voor 
zijn vijfde verjaardag 
mandarijnen met een 
spookprikker. Gruwelijk 
gezond! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scharrelkids 
Scharrelkids organiseert op zaterdag 18 
november ‘knutselen in de natuur met 
natuurlijke materialen’. Het is een gratis 
activiteit voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Als je mee wilt doen moet je je snel 
inschrijven. Kijk daarvoor op 
https://www.ivn.nl/afdeling/rotterdam-en-
omstreken. 
 
Gezond in IJsselmonde 
Gezond in IJsselmonde is een project in de 
groepen 7. Het project wordt uitgevoerd door 
de Veldacademie in samenwerking met 
Stichting IJsselwijs, het Erasmus MC en 
SpringCo. Wekelijks worden er lessen gegeven 
die te maken hebben met gezondheid in de 
meest brede zin van het woord. In november 
en december zijn er twee coaches beschikbaar 
die elke donderdag vragen van ouders kunnen 
beantwoorden. 

Halloweenfeest  
Halloweenfeest in de Beverwaard was een 
groot succes: Natuurlijk had RK de Regenboog 
weer een mooie stand. Dit jaar konden de 
kinderen een fruitmummie maken. Wat was 
het druk en wat werd er hard gewerkt. Het 
resultaat was fantastisch.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Diploma zwemmen 

Wat zijn wij trots 
op hen! Deze 
kanjers zijn 
geslaagd voor hun 
A-diploma: Ivy, 

Layla, Julian, Danyëlla, Bedia-Sultan, Jelany, 
Wiktoria en Trecy.  
 

 
Belangrijke data 
07.11 Voorleeswedstrijd voor de groepen 7 en 8 
 Nationaal schoolontbijt peuters 
08.11 Muziek cultuurtraject voor groep 1-2 a, b, c 
 Les ‘Gezond in IJsselmonde’ in de groepen 7 
10.11 Rapport mee groepen 8  
 Uitdraai Veilig Leren Lezen mee groepen 3  
 Presentatie Calvijn College voor de groepen 8 
 Koffieochtend ouders in de MFO 
15.11 Knutselen en filmkijken bibliotheek IJsselmonde 
16.11 Inloopspreekuur schoolverpleegkundige 
 


