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Excursie groep 6b en 6c 
De groepen 6b en 6c gaan vrijdagochtend 1 
december naar het Educatief Informatie 
Centrum Mainport. Daar maken de kinderen 
kennis met de haven, de industrie en de 
verschillende beroepen die er te vinden zijn. 
Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van de 
woordenschat van de kinderen. De groepen 
vertrekken stipt om 8.30 uur. Iedereen moet 
bij de eerste bel in de klas zijn. Wij zullen pas 
na 12.00 uur terug op school zijn. Alle 
kinderen blijven kosteloos over. U dient wel 
voor een lunchpakketje te zorgen. 
 
Vrijwilliger 
Mijn naam is Sandro van der Hoek. Als 

gepensioneerd 
kinderfysiotherapeut 
zet ik mijn kennis en 
ervaring in. O.a. om 
de oudste kleuters, 
op weg te helpen 
naar een stevige 

voorbereiding op groep 3. Daarnaast kunt u 
mij, met veel plezier, aan het werk zien met 
leerlingen uit de groepen 3, 4, 5 en soms 6. 
Waar nodig help ik kinderen met het 
verbeteren van hun technische 
leesvaardigheden. Ik werk 4 ochtenden per 
week onder begeleiding en supervisie van de 
intern begeleiders van de school.  
 
Schoolmaatschappelijk werk 
Ik ben Henrike van Doesburg en volg Clazina 

de Bruyn op als 
schoolmaatschappelijk 
werkster. Op dinsdag en 
woensdag ben ik op de 
hoofdlocatie aanwezig. Op 
donderdag op de 
Molecatensingel. Het 
schoolmaatschappelijk 

werk is een onmisbare schakel tussen 
onderwijs en zorg. Wanneer een kind 

 
vastloopt op school, in de thuissituatie of in 
een stagnerende thuissituatie, heeft dat niet 
alleen invloed op de schoolprestaties maar 
ook op de persoonlijke en sociale 
ontwikkeling. Ik kan dan met u en/of uw kind 
meedenken en advies geven. Daarnaast kan ik 
uw kind leren omgaan met dingen die hij of zij 
lastig vindt. Meestal volstaat een goed 
gesprek of advies. Als dat niet zo is, kan ik 
aanvullende hulp inschakelen.  
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdagmiddag 29 november, van 14.30 
tot 15.45 uur, kunt u genieten van de 
familievoorstelling Assepoester en het grote 
feest van Sinterklaas (4+). Toegang: € 3,- 
Aanmelden: aan de balie.  
 
Gezonde traktatie 

Ayisha trakteerde doosjes met 
fruit voor haar 6e verjaardag. 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Mijn naam is Ellen Zwanepol. Ik heb twee 

kinderen op RK de 
Regenboog. Naast het 
moeder zijn, werk ik 
fulltime als coördinator 
van Buurtsteunpunt 
Beverwaard. RK de 
Regenboog is een prettige 

school, die zich op een mooie manier voor de 
Beverwaard in zet. Ik vind het belangrijk dat 
het kind centraal wordt gezet in het 
onderwijs. Dat er altijd weer gezocht wordt 
naar hoe bij het kind aan te sluiten en passend 
onderwijs te bieden. Dat is de reden dat ik 
deel neem in de oudergeleding van de MR. 
Binnen de MR zal dat ook zeker een 
onderwerp zijn waar ik me voor in wil zetten.   
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Staking 
De kans is aanwezig dat RK de Regenboog op 
12 december gesloten zal zijn. Op dit moment 
kunnen wij hier nog geen uitsluitsel over 
geven. Het is raadzaam om voor deze dag 
alvast opvang voor uw kind(eren) te regelen. 
 
 
 
 
 

Schoolmelk 
Wist u dat u via school een abonnement kunt 
afsluiten voor de schoolmelk? Voor meer 
informatie kunt u terecht bij juf Mary.  
 
Inval overblijf 
De overblijfcommissie is dringend op zoek 
naar oproepkrachten voor de overblijf. U krijgt 
hiervoor een kleine vrijwilligersvergoeding. 
Voor alle vragen en aanmeldingen kunt u 
terecht bij juf Haidy.  

Belangrijke data 
27.11 VO-avond groepen 8 
 Bibliotheek leest voor op de PSZ 
28.11 Schoen zetten op school 
29.11 Sintviering in Focus groepen 1-2, 3 en 4 
30.11 Pietengym groepen 7 en 8 
01.12 Bezoek aan Pietenhuis PSZ en groepen 1-2 tot en met 4 
 Excursie groepen 6b en 6c 
 Themaochtend CJG voor peuters en kleuters in MFO 
 Pietengym PSZ en groepen 5, 6 
04.12 Pietengym groepen 1-2 tot en met 4 
 
 


