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Brede school 
Na de kerstvakantie starten wij weer met de 

Brede School. Er worden 
vele leuke 
activiteiten georganiseerd. 
Deze activiteiten lopen tot 
aan de voorjaarsvakantie. 

Let op … het is gratis maar zeker niet 
vrijblijvend. Er zijn nog 5 plekken over bij 
stopmotion voor de groepen 7 en 8.   

 
 LED-groep  
Het is weer mogelijk om een kijkje te nemen 
bij de LED-groepen. U, ouders en andere 
belangstellenden, bent van harte welkom op 
de Hoensbroeksingel 15.  

9 januari 

8.30   – 10.10 uur groep 8a en 8b 

10.30 – 12.00 uur groep 8c 

13.15 – 15.15 uur groep 3-4 
16 januari 

13.15 – 15.15 uur groep 5, 6 en 7 

 
Voorlichting opvoeden 
Op zaterdag 13 januari 2018 organiseert juf 
Marion, een themabijeenkomst voor ouders 
met als thema: ‘Tips voor het opvoeden van 
mogelijk (hoog) begaafde kinderen’.  
Locatie: huiskamer van Buurtsteunpunt 
Beverwaard.   
Tijdstip: 14.00 tot 15.30 uur. 
Voor de kinderen is er tegelijkertijd een 
spelactiviteit. Toegang is gratis, echter 
aanmelden is verplicht: iqoke@kpnmail.nl.

Opening Bibli-IQotheek 
Op zaterdag 13 januari wordt Bibli-IQotheek 
feestelijk geopend om 15.30 uur. Deze 
minibibliotheek is bedoeld voor ouders en 
kinderen, die meer willen weten over het 
thema hoogbegaafdheid. Zowel kinderen als 
volwassenen kunnen gratis lid worden. Dit 
dankzij een bewonersinitiatief. Vul het 
inschrijfformulier in op www.iqoke.nl of in de 
huiskamer van het Buurtsteunpunt 
Beverwaard.  
 
Vuurwerkbril  
Deze week hebben alle kinderen van groep  
1-2 een vuurwerkbril gekregen. Deze zijn door 
de gemeente Rotterdam ter beschikking 
gesteld om mogelijk oogletsel door vuurwerk 
tegen te gaan. De kinderen in de hogere 
groepen hebben de vuurwerkbril al in 
voorgaande jaren ontvangen. 
 
Kerstactiviteiten 
Er zijn deze week veel leuke activiteiten 
georganiseerd op school. Natuurlijk waren er 
kerstdiners voor de peuters, de kinderen van 
groep 1-2 t/m 8 en de ouders, maar ook de 
kerstviering vanochtend in de gymzaal was 
een groot succes. Foto’s kunt u terugvinden 
op de website van school: 
www.rkregenboog.nl 
 
Free Braderie  
Vrijdagmiddag 22 december, wordt er door 
het Buurtsteunpunt, de Free Braderie 
georganiseerd in de Focus van 13.00 tot 16.00 
uur. U krijgt bij de ingang 5 stickers uitgereikt 
waarmee u gratis kunnen winkelen. Er is keuze 
uit allerlei nieuwe en tweedehands spullen, 
welke gedoneerd zijn door diverse bedrijven.  
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Christmas Event Beverwaard  
In Park Schinnenbaan, kunt u op zaterdag 23 
december, het Kerst Event meebeleven van 
14.00 tot 18.00 uur. Er is een levende 
kerststal, een schaatsbaan, eetkraampjes en 
workshops voor de kinderen.  
 
Het Nationale Kinder Vuurwerk 
Op 31 december wordt er een speciale 
vuurwerkshow georganiseerd, nabij de 
Erasmusbrug te Rotterdam. 
Ouders/verzorgers en kinderen zijn van harte 
welkom. Op de website van het Nationale 
Kinder Vuurwerk kunt u zich gratis aanmelden 
om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Luizencontrole 
Op woensdag 10 januari is er de 
luizencontrole. Wilt u ons daarbij helpen 
a.u.b.? Graag aanmelden bij juf Haidy. 

Gezonde traktatie 
Givencio uit groep 1-2f wordt 27 december  

5 jaar. Hij heeft zijn verjaardag 
alvast op school gevierd. 
Hij trakteerde fruitspiesjes met 
een stukje pannenkoek in het 
midden. Lekker gezond! 
 
Xavier uit 1-2c trakteerde 
heerlijk fruit.  
 
 
 

 
Elijah is 3 jaar geworden. Hij 
trakteerde een lachende banaan 
of een lachende mandarijn. Daar 
worden wij vrolijk van! 

 
Belangrijke data 
22.12 Start kerstvakantie: alle kinderen vrij 
 Free Braderie 
23.12 Christmas Event Beverwaard 
31.12 Nationale Kinder Vuurwerk 
08.01 Alle kinderen weer terug op school  

Gymmen groepen 4 
10.01 Luizencontrole 
12.01 Groep 8 op scholenbezoek bij LMC Veenoord 
13.01 Themabijeenkomst huiskamer Buurtsteunpunt 
 Opening Bibli-IQotheek 
 
 
 
 We wensen iedereen fijne kerstdagen 

en een gelukkig 2018! 

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

