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Afscheid juf Clazina, 
Eind november gaat Juf Clazina, onze 
schoolmaatschappelijk werkster, met 
pensioen. Als afscheidscadeau biedt zij, de 
kinderen van groep 5, 6, 7 en 8, een 
voorstelling van Jannes de Goochelaar aan. Juf 
Henrike van Doesburg volgt haar op. Zij zal 
zich in de komende ouderinfo aan u 
voorstellen.  
 
Excursie groepen 7 
De groepen 7 gaan op dinsdag 14 
november naar het Maritiem Museum, om 
daar deel te nemen aan de les ‘Botenbouwen’. 
Gezien het tijdstip van de les, moeten de 
leerlingen van beide groepen op school 
lunchen. Zij kunnen kosteloos 
overblijven. Verder gelden voor beide groepen 
de gewone schooltijden.  
 
Excursie groep 8b en 8c 
Op donderdagochtend 16 november gaat 
groep 8b naar het Maritiem museum. De 
kinderen zijn wat later op school terug en 
kunnen kosteloos overblijven. In de middag 
gaat groep 8c ook op excursie. De groep moet 
om 12.00 uur in het Maritiem museum 
aanwezig zijn. Voor beiden groepen geldt, dat 
zij een lunchpakket moeten meenemen.  
 
Aandacht voor taal 
Op school besteden wij de hele dag door 
aandacht aan taal. Wij praten en leren veel 
over taal. Ook ú kunt het taalgebruik van uw 
kind versterken. Probeer, zoveel als mogelijk 
is, in de Nederlandse taal met elkaar te 
praten. Geef het goede voorbeeld door in 
grammaticaal juiste zinnen te spreken en 
schrijven. Weet u even niet meer hoe het zit, 
dan geeft www.zichtbaarnederlands.nl een 
duidelijke uitleg. Een foutje maken kan, daar 
leer je van. Verbeter een fout door de zin 
goed te herhalen. Stimuleer het lezen thuis 
door veel voor te lezen aan uw kind. Hierdoor 

pikken kinderen veel taal op. Laat uw kind 
naar Nederlandse televisieprogramma’s kijken 
zoals het Jeugdjournaal, Klokhuis en 
Sesamstraat.  
 
Bliksemstage 
Op woensdagochtend 15 november gaan de 
leerlingen uit groep 8b op bliksemstage. 
Tijdens deze stage krijgen de leerlingen een 
rondleiding en uitleg bij een bedrijf. Ook 
mogen zij een handje meehelpen. Een 
bliksemstage is een mooie gelegenheid om te 
ervaren welke beroepen er allemaal zijn en 
welke opleiding daarvoor benodigd is. Later 
deze maand gaan de andere groepen 8 ook 
deze stage volgen.   
 
Muziekvoorstelling 

RK de Regenboog heeft 
een 
cultuurabonnement bij 
Stichting Kunstzinnige 
Vorming Rotterdam 
(SKVR). Zo krijgen alle 

kinderen gedurende hun schooltijd een 
gevarieerd aanbod van theater en muziek. De 
groepen 1-2 a, b en c mochten luisteren, 
dansen en muziek maken bij de voorstelling 
‘Waar is mijn muziek naar toe?’. Volgende 
week is het de beurt aan de groepen 1-2 d, e 
en f.  
 
 
Schaatsen 
Op donderdagochtend 16 november gaan de 
groepen 6 en 7 schaatsen. De kinderen zijn 
verplicht om handschoenen aan te doen, 
anders mogen zij de schaatsbaan niet op! 
Kleed uw kind deze dag warm aan en geef een 
muts en/of sjaal mee. Wij zijn tijdig weer 
terug. Voor de kinderen die overblijven is het 
verstandig nog een extra droge broek mee te 
nemen. Het vervoer naar en van de 
schaatsbaan wordt verzorgd.  



 
Aapjeskooi in IJsselmonde  

Op 
zaterdagochtend 
18 november wordt 
er door Aapjeskooi 
een proefles 
gymmen 
georganiseerd aan 

het Gronsvelderf 101. Om 9.30 uur start de 
dreumesgym, om 10.15 uur het peutergym. U 
kunt uw kind aanmelden op 
www.aapjeskooi.nl.  

Diploma zwemmen 
Deze kanjers 
hebben hun 
zwemdiploma B 
behaald. Bart, 
Trecy, Lisenda, 
Xioqhuin, Jenaly, 

Wiktoria, Ruth, Owen, Bedia-Sultan, Jamian, 
Ivy, Jenna, Purvently, Danyëlla en Julian. 
Gefeliciteerd allemaal! 
 

Ingang gesloten 
Vanwege festiviteiten is op dinsdag 21 
november de ingang van PC de Parel gesloten 
van 8.15 uur tot 8.45 uur. Wij verzoeken u om 
via de reguliere ingangen van RK de 
Regenboog naar binnen te komen.  

 
 
 

 
 
 
 
Belangrijke data 
13.11 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8 
14.11 Excursie groepen 7 
 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8 
 Ouderbijeenkomst ‘Gezond in IJsselmonde’ 
15.11 Bliksemstage groep 8b  
 Excursie groep 8a  
 Muziekvoorstelling groep 1-2 d, e en f 
 Ouderbijeenkomst ‘Gezond in IJsselmonde’ 

Knutselen en filmkijken bibliotheek IJsselmonde 
16.11 Excursie groep 8b ochtend 
 Excursie groep 8c middag 
 Groepen 6 en 7 schaatsen 
 Groep 5a en 5b ‘Lekker Griezelen’ 

Inloopspreekuur schoolverpleegkundige  
17.11 Lootjes trekken groepen 5 t/m 8 
 Groep 6a en 6c ‘Lekker Griezelen’ 
18.11 Knutselen 010 Scharrelkids 
21.11 Ingang PC de Parel gesloten  
 
 


