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De Regenboog Weken 
Deze week staat de blauwe schoolregel ‘Het is 
fijn als iedereen in de school rustig wil zijn’ 
centraal. Er wordt in de klassen extra 
aandacht besteed aan het stil werken, zodat je 
elkaar niet stoort. Daarnaast lopen wij rustig 
door de klas, in de gangen en praten wij 
zachtjes in de school.  
 
Schaatsen 
De groepen 8 gaan maandag 22 januari naar 
de schaatsbaan. Zij zijn dan niet op tijd terug 
voor de lunchpauze. Om die reden blijven de 
kinderen allemaal kosteloos over. Let op, het 
is verplicht om handschoenen mee te nemen. 
Zonder handschoenen mag je niet de 
schaatsbaan op! 
  
Kinderboerderij 
Groep 8a gaat dinsdag 23 januari op excursie 
naar de kinderboerderij. Groep 8c gaat vrijdag 
26 januari. Beide groepen blijven tussen de 
middag kosteloos over.  
 
Kleutersportdag 
Woensdag 24 januari houden wij onze 
jaarlijkse sport- en spelletjesdag voor de 
groepen 1-2. Het is handig om uw kind 
makkelijk zittende kleding aan te doen, zodat 
zij zich goed kunnen bewegen. Wij kunnen 
deze dag alleen organiseren met de hulp van 
ouders en/of verzorgers. Wij kunnen uw hulp 
goed gebruiken! 
 
Intern begeleidster groepen 5 en 6 
Juf Marije, de intern begeleidster van de 
groepen 5 en 6, heeft een baan op een andere 
school geaccepteerd. Wij wensen haar daar 
veel werkplezier toe. Juf Esther de Vette is 
onze nieuwe intern begeleidster. Zij is 26 jaar 
werkzaam in het onderwijs en heeft op 
verschillende scholen in Rotterdam gewerkt. 

 
Juf Esther is getrouwd, heeft 3 kinderen en 
houdt van wandelen, schaatsen en skiën. Wij 
zijn blij dat deze ervaren juf voor RK de 
Regenboog gekozen heeft.   
 
Ouderactiviteit peuterspeelzaal 
Op donderdag 25 januari kunt u de 
ouderactiviteit bij wonen in de eigen groep 
van uw kind. De kinderen die normaliter niet 
op deze dag naar de peuterspeelzaal komen 
zijn, samen met hun ouders en/of verzorgers, 
ook van harte welkom tijdens de 
ouderactiviteit. 
 

Hoofdgebouw 

Droomvlucht & 
De Dwergen 

8.45 - 9.15uur 

De Kabouters & 
Roodkapje 

13.15 - 13.45uur 

Hoensbroeksingel: 

Sprookjesboom 8.45 - 9.15 uur 

De Draakjes 11.30- 13.00 uur 

Doornroosje 13.15 - 13.45 uur 

Hans en Grietje 15.00- 15.30 uur 

 
Nationale Voorleesdagen peuters 
De Nationale Voorleesdagen is een 
evenement dat georganiseerd wordt in 
opdracht van Stichting Lezen. Tijdens deze 
dagen besteden wij extra aandacht aan het 
voorlezen uit prentenboeken. Ook u kunt 
voorlezen in de peutergroep van uw kind. 
Vanaf aanstaande dinsdag hangt er een lijst 
naast de klassendeur om u op te geven. 
Natuurlijk zijn opa’s, oma’s, ooms en tantes 
zijn ook van harte welkom. 
 
Nationale Voorleesdagen groepen 3 
In dit kader organiseren de groepen 3, op 
woensdag 24 januari, een voorleesontbijt. 
Tijdens het luisteren, kunnen de kinderen 
genieten van een heerlijk ontbijtje.  
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Nationale Voorleesdagen in de wijk 
Op woensdagmiddag 24 januari, van 14.30 tot 
15.15 uur, organiseert bibliotheek 
IJsselmonde een voorleesfeestje. Tijdens het 
voorlezen kan er geknutseld en iets gesnoept 
worden. De toegang is gratis. Op zaterdag 27 
januari leest Lot Lohr voor in winkelcentrum 
Keizerswaard. Lot Lohr is bekend van 
Sesamstraat. Je bent welkom van 12.30 tot 
13.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur. De 
toegang is gratis.  
 
Brandweer  
De kleutergroepen werken de komende week 
aan het thema Brandweer. Wij zijn op zoek 
naar materiaal over dit thema. Heeft u nog 
iets dat wij mogen gebruiken?  
 
Inloopspreekuur CJG  
Het inloopspreekuur van 1 februari is een 
week verschoven. Op 8 februari is onze 
schoolverpleegkundige, Omayra, in de MFO 
aanwezig van 8.30 tot 9.30 uur.  
 
PIT 010  
PIT 010 is een welzijnsorganisatie die mensen 
activeert en met elkaar verbindt. Zij 
organiseren ook activiteiten voor kinderen. 
Zoals Mo en Mala voor de groepen 1-2. 
Kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 konden zich 
aanmelden voor Pimp Your Room. Kinderen 
uit de groepen 6, 7 en 8 voor Cook & Learn. 
Als gevolg van het grote aantal aanmeldingen, 

werd men genoodzaakt de workshops in drie 
groepen te verdelen. De eerste groep start in 
januari, de tweede in maart en de derde in 
april.  
 
Certificaatuitreiking taal deelnemers 
Via onze ouderbetrokkenheidsmedewerker, 
juf Haidy, hebben een aantal ouders kunnen 

deelnemen aan een 
taaltraining in de 
Focus. Zij hebben 
hun certificaat 
uitgereikt gekregen 
tijdens een gezellige 
afsluiting. Ons MR-

lid, Ellen Zwanepol, heeft geregeld dat deze 
groep op de vrijdagmiddag een vervolgtraining 
krijgt.   
 
Gezonde traktatie 
Nisha is 10 jaar geworden. Zij trakteerde 

heerlijke fruitbakjes.   
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Belangrijke data 
22.01 Schaatsen groepen 8 
23.01 Groep 8a excursie kinderboerderij 
 Inschrijven voorlezen PSZ 
24.01 Sport- en spelletjesdag kleuters 
 Voorleesontbijt groepen 3 
 Voorlezen bibliotheek IJsselmonde 
25.01 Ouderactiviteit PSZ 
26.01 Groep 8c excursie kinderboerderij 
 Koffieochtend ouders in MFO 
27.01 Voorlezen Lot Lohr in Keizerswaard 
08.02 Inloopspreekuur CJG i.p.v. 01.02  
 
 
 
 
 
 


