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Voorgezet Onderwijsavond 

Op maandag 27 
november was er 
de jaarlijkse 
Voortgezet 
Onderwijsavond 
voor de ouders 
van de groep 8 

kinderen. Tijdens deze avond kregen ouders 
informatie over hoe het onderwijsstelsel in 
Nederland in elkaar steekt, wat de 
Rotterdamse Plaatsingswijzer inhoudt en op 
welke manier een schooladvies tot stand 
komt. Voor alle ouders was er een hand-out 
beschikbaar, waarin alle informatie nog eens 
rustig nagelezen kon worden.  
Fijn dat er zoveel animo was voor deze avond.  
 
Staking 
De kans is groot 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. 
 
Pietenhuis 

Alle peuters en kinderen 
van de groepen 1-2 tot en 
met 4, hebben een bezoek 
aan het Sinterklaas- en 
Pietenhuis gebracht. Er 

waren veel verschillende 
activiteiten te doen: 
kruidnoten bakken, pakjes 
inpakken, midgetgolfen, 
verkleden, zaklopen en 

kleuren. Natuurlijk hoorde er ook een bezoek 
aan de Sint en pieten zelf bij. Het was leuk 
maar een beetje te kort. Piet heeft toegezegd 
dat wij volgend jaar weer van harte welkom 
zijn en dan langer mogen blijven. Ook heeft 
Rommelpiet zijn excuses aangeboden voor 
alle troep die hij gemaakt heeft op school.  

Bibliotheek IJsselmonde 
Iedere woensdagmiddag om 14.30 uur, kun je 
in de bieb naar een leuk verhaal luisteren. Dat 
is niet alleen goed voor de taalontwikkeling, 
maar ook nog eens heel gezellig! De toegang 
is gratis.  
 
Themaochtend CJG 

Vanuit het Centrum 
Jeugd en Gezin (CJG) 
worden er regelmatig 
themaochtenden 
georganiseerd. 
Vandaag ging het over 

druk- c.q. dwars gedrag en zindelijkheid.  
 
 
Pietengym 
 

De pieten moeten 
in vorm blijven, 
willen zij alle 
pakjes op tijd 
kunnen bezorgen. 
Vandaar dat de 

gymmeesters een handje hebben 
meegeholpen om iedereen fit te krijgen. De 
kinderen hebben enthousiast meegedaan.  
 
EHBO 

Deze week zijn een deel van 
de peuterleidsters 
geschoold op ‘Eerste hulp 
aan baby’s en kinderen’. Zij 
hebben allen hun certificaat 
behaald. Fijn dat wij op hun 
vaardigheden kunnen 
vertrouwen. Gefeliciteerd! 
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Rots & Water 
De groepen 5 volgen de training Rots & Water. 

Deze training 
heeft als doel het 
verbeteren van 
het 
zelfvertrouwen, 
de 

communicatieve- en sociale vaardigheden. 
Daarnaast zijn het leren maken van eigen 
keuzes en het leren gaan van een eigen weg, 
belangrijke thema’s. De training is gestart op 
23 november en duurt een aantal weken.  

De Haven 
De groepen 6 hebben een bezoek gebracht 

aan het Educatief 
Informatie Centrum 
Mainport. Daar 
hebben zij kennis 
gemaakt met de 
haven, de industrie en 

de verschillende beroepen die er te vinden 
zijn.  
 
 

 
 
Belangrijke data 
04.12 Pietengym groepen 1-2, 3en 4 
05.12 Sinterklaasviering, kinderen ‘s middags vrij 
08.12 Koffieochtend ouders MFO 
 
 
 


