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De Regenboogweken 
Na de kerstvakantie is er extra aandacht voor 
positieve groepsvorming, een fijne sfeer en 
een veilig gevoel in de klas. De schoolregels 
vormen daarbij een belangrijk onderdeel. 
Deze week wordt er in de klassen extra 
aandacht besteed aan de gele regel: “Iedereen 
is anders en hoort erbij, vriendelijk zijn voor 
elkaar dan blijft iedereen blij”. 
 
Schoolsportvereniging 

Via de 
schoolsportvereniging, 
hebben er kinderen 
lang en hard getraind 
tijdens de 
streetdancelessen. Zij 

mochten hun danskunsten laten zien aan hun 
ouders tijdens de kijkles! Wil je meer 
informatie over streetdance? Loop even langs 
bij meester Mohamed. Hij is elke 
vrijdagochtend in de MFO op het 
hoofdgebouw aanwezig.  
 
Kleutersportdag 
Woensdag 24 januari houden wij onze 
jaarlijkse sport- en spelletjesdag. Wij kunnen 
deze dag alleen organiseren met de hulp van 
ouders en/of verzorgers. Uw hulp dus. Wij 
zouden het zeer waarderen, als u bereid bent 
om op deze ochtend een groepje kinderen te 
begeleiden. U kunt uw naam invullen op de 
lijst bij de klassendeur. Het verzoek is om de 
kinderen makkelijk zittende kleding aan te 
doen zodat zij zich goed kunnen bewegen. De 
schooltijden blijven ongewijzigd op deze 
ochtend. 
 
Wijkbrandweerman 
De Rotterdamse deelgemeente IJsselmonde 
heeft een wijkbrandweerman. Hij geeft op 
woensdagochtend 17 januari, van 9.00 tot 

 
 
10.00 uur, voorlichting over veiligheid in huis. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig 
te zijn.  
 
Chromebooks 

 
Op RK de Regenboog 
worden leerlingen 
voorbereid op de 21e 
eeuw. De 
maatschappij 
verandert in een rap 

tempo en de toekomstige arbeidsmarkt vraagt 
specifieke vaardigheden van de leerlingen. In 
de klas wordt, middels het gebruik van 
chromebooks, ingespeeld op o.a. 
mediawijsheid, ict-geletterdheid, het kunnen 
opzoeken, selecteren en interpreteren van 
informatie.  
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Iedere woensdagmiddag kun je luisteren naar 
een leuk verhaal. Naast dat het goed is voor 
de taalontwikkeling is het ook heel gezellig! 
De toegang is gratis. Aanvang 14.30 uur. 
Op vrijdag 19 januari is er, van 15.00 tot 17.00 
uur, het GamerzPlaza met R3C gaming. Speel 
de nieuwste games op de WiiU, Playstation 3, 
Playstation 4 en daag de anderen uit! De 
game-inloopmiddag wordt georganiseerd en 
begeleid door de medewerkers van Stichting 
R3C Gaming. Zij geven, als dat nodig is, uitleg 
over de games en zorgen ervoor dat je kunt 
genieten van het spel. De toegang is gratis.  
 
Peuterspeelzaal nieuws 
Onze stagestudent pedagogiek heeft een 
website gemaakt. Hierin wordt besproken dat 
het belangrijk is dat kinderen spelen. Neem 
gerust eens een kijkje: www.laat-ze-maar-
lekker-spelen.webnode.nl. 
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Groep 3 Letterdoos  
Groep 3 heeft gewerkt met de letterdoos.  De 
kinderen hebben de mooiste zinnen gemaakt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoek de verschillen! 
Ik ga naar de speelgoedwinkel. 
Ik ga op vakantie. 
Ik ga een ijsje halen. 
Heb jij een poes? 
Wij gaan naar de Mac Donald.

Gezonde traktatie 
Amir werd 6 jaar en heeft getrakteerd op 
gezonde mandarijnen. Chanel was op 28 
december jarig. Zij is 6 jaar geworden en 
trakteerde op heerlijke fruitspiesen. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Belangrijke data 
13.01 Themabijeenkomst huiskamer Buurtsteunpunt 
 Opening Bibli-IQotheek 
15.01 Stichting Taal voor thuis 
17.01 Voorlichting wijkbrandweerman 
 Voorlezen bibliotheek IJsselmonde 
19.01 Koffieochtend ouders 
 GamerzPlaza bibliotheek IJsselmonde 
  
 
 
 
 
 
 


