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Inspectie peuterspeelzaal RK de Regenboog  
De GGD inspecteert zeer regelmatig alle 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 
Nederland. Zo ook de peuterspeelzaal van RK 
de Regenboog. Op 3 oktober heeft er een 
inspectie plaatsgevonden op het 
hoofdgebouw. De inspecteurs waren zeer 
tevreden en hebben een zeer positief rapport 
geschreven. Nieuwsgierig geworden? Het 
rapport staat op de website! 
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 22 november kun je van 14.30 
tot 15.30 uur je eigen robot knutselen met 
recyclematerialen. Uiteraard mogen die mee 
naar huis. De toegang is gratis.  
 
Regendruppel 
Onze kinderkrant ‘De Regendruppel’ is weer 
uit. Alle oudste kinderen hebben deze mee 
naar huis gekregen. De krant staat weer 
boordevol leuke puzzels, kleurplaten en 
weetjes.  
 
Schoolontbijt 

 
Tijdens het 
schoolontbijt voor de 
peuters, hebben de 
kinderen heerlijk 
zitten smikkelen.  
 

 
Snuffelstage groep 8 
Dinsdagmiddag 21 november gaan de groepen 
8 op snuffelstage bij het Farelcollege. Alle 
leerlingen moeten om 12.55 uur verzamelen  

 
Inloop peutergym 
Op vrijdag 24 november zijn de ouders van de 
Hoensbroeksingel van harte uitgenodigd om 
de gymles bij te wonen. 
 

Hans & Grietje 11.15 tot 11.40 uur 

Doornroosje 11.15 tot 11.40 uur 

Draakjes 13.15 tot 13.40 uur 

Sprookjesboom 13.15 tot 13.40 uur 

 
Op vrijdag 1 december zijn de peuters van het 
hoofdgebouw aan de beurt. 
 

Dwergen 11.00 tot 11.20 uur 

Kabouters 11.25 tot 11.50 uur 

Droomvlucht 13.15 tot 13.35 uur 

Roodkapje 13.35 tot 13.55 uur 

 
Het Nationale Kinder Vuurwerk 

Voor het eerst in 
Nederland wordt er 
speciaal voor 
kinderen een 
vuurwerkshow 

georganiseerd op Oudejaarsdag, 31 
december. De show start om 19.00 uur op de 
Holland Amerikakade vlakbij de Erasmusbrug. 
Er gebeuren veel ongelukken bij het afsteken 
van vuurwerk. De kinderen krijgen op deze 
manier de kans, om op een veilige manier, 
naar de jaarwisseling toe te leven. Ouders, 
verzorgers en kinderen zijn van harte welkom. 
Op de website van het Nationale Kinder 
Vuurwerk kunt u zich nu gratis aanmelden om 
hierbij aanwezig te zijn. 

bij de Schinnenbaan. De bus zal hier om 13.00 
uur vertrekken. De leerlingen zijn later terug, 
zo rond 15.50 uur.

Rekenles groep 3a 
Groep 3a heeft buiten de sommen tot 5 

geoefend.  Ze hebben hard 
gewerkt! 
 
  

http://hetnationalekindervuurwerk.nl/
http://hetnationalekindervuurwerk.nl/


 
 

 

Gezonde traktatie
 
Eline en Rohan hadden 
allebei een heerlijke 
gezonde traktatie.  
Gefeliciteerd! 

 

Schaatsen groepen 6 en 7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De kinderen van groep 6 en 7 hadden het echt 
niet koud. Van dat vallen en opstaan, krijg je 
het vanzelf erg warm.  
 
Inloopochtend kleuters 
Er was een grote 
opkomst bij de 
inloopochtend. Wat 
ontzettend leuk dat er 
zoveel belangstelling 
was! 
 

 
       
 

 
 
 
 
Belangrijke data 
21.11 Snuffelstage groepen 8 

22.11 Knutselen bibliotheek IJsselmonde 
23.11 Cultuurtraject groep 5c en 6b 
24.11 Cultuurtraject groep 6a en 6c 
27.11 Geen zwemmen groep 6c 
29.11 Sint toneelstuk in de Focus voor groep 1, 2, 3 en 4 
 


