
Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010- 479.40.58 06-38.30.95.16 
 

     Ouderinfo 26 januari 2018 
 Schooljaar 2017-2018 nr. 20 
  
           www.rkregenboog.nl  info@rkregenboog.nl 
 ouderbijdrage : NL 49 INGB 0654087695 
 overblijf : NL 93 INGB 0654087679 

 
 
Filmfestival 
De groepen 7 bezoeken op vrijdag 2 februari het 
Filmfestival in de Rotterdamse Schouwburg. Zij 
vertrekken om 12.05 uur. De kinderen blijven 
kosteloos over. Zorgt u voor voldoende eten? De 
verwachting is om om ongeveer 15.10 uur terug 
te zijn op school. 
 
IK BEN KI 
De internbegeleidsters van RK de Regenboog én 

de Parel bieden een acht weekse 
training aan. Deze heet IK BEN KI-
training en vindt plaats in de 
speelzaal van de 
Hoensbroeksingel. Het betreft 

een psychomotorische weerbaarheidstraining. 
Het doel is om de sociale kwaliteiten van 
kinderen te versterken. De training is gestart op 
29 januari.  
 
Zwemmen groepen 5 
Vanaf komende week gaan de groepen 5 
zwemmen. In verband met de studiedag zal 
groep 5a pas op maandag 5 februari starten met 
de zwemles. Het gymrooster is ook gewijzigd. Zie 
onderstaand schema. De kinderen van groep 5b 
zorgen dat zij om half 9 aanwezig zijn bij de 
gymzaal op het Radboutplein. 
 

Zwemmen Gymmen 

Maandag 5a: ochtend - 

Woensdag 5b, 5c 5a 

Vrijdag - 5b, 5c: ochtend 

 
Gymmen groepen 6 
Voor de groepen 6 is het zwemmen voorbij. Het 
gymrooster is ook gewijzigd. Zie onderstaand 
schema. De kinderen van 6a zorgen dat zij op 
dinsdag om 8.30 uur aanwezig zijn bij de 
gymzaal op het Radboutplein. 
 

Gymmen 

Dinsdag  6a,6b,6c: ochtend 

Vrijdag 6c: ochtend 
6a,6b: middag 

 
De Regenboog Weken 
Deze week staat de rode schoolregel  
‘Materialen die ik gebruik en deel, ruim ik op en 
laat ik heel’ centraal. Er wordt in de klassen 
onder andere extra aandacht besteed aan het 
feit dat iedereen zijn eigen spullen gebruikt. Wil 
je toch iets lenen dan vraag je dat netjes. Je bent 
zuinig op spullen van jezelf, een ander en van 
school.   
 
Bellen naar school 
Regelmatig bellen ouders naar school om een 
boodschap door te geven aan de leerkracht of 
aan het kind. Het is voor ons niet altijd mogelijk 
om aan dat verzoek te voldoen. Het zou ons 
enorm helpen indien u uw mededelingen bij 
aanvang van de les of ná lestijd persoonlijk dan 
wel schriftelijk aan de leerkracht door geeft. Wij 
hopen op uw medewerking. 
 
Voorleesontbijt 

Deze week was eer 
aandacht voor de 
Nationale 
Voorleesdagen. Het doel 
is om het voorlezen van 
prentenboeken te 

promoten. Om deze reden hebben de groepen 3 
een voorleesontbijt georganiseerd. Hierbij dank 
aan de ouders 
 
Overblijfouders 
De onderbouw heeft dringend overblijfkrachten 
nodig. Helpt u ons uit de brand?  
 
Belangrijke data 
29.01 Teamdag, Kinderen zijn vrij! 
02.02 Filmfestival groepen 7 
           Ouderkoffie in MFO 
05.02 MR-vergadering 
 Techniek dag groepen 7 
 Groepen 8 naar de Doelen 
06.02 Gastles Halt groepen 7 
08.02 Inloopspreekuur CJG 
09.02 Carnaval viering op school 
 Ouder activiteit PSZ carnaval 
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