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Inloopochtend peuterspeelzaal 
Op dinsdag 13 maart bent u van harte welkom 
bij de ouder-kind activiteit ‘Hoera, een baby’.  
 

Kabouters & Roodkapje 11.15 – 12.00 uur 

Droomvlucht& Dwergen 13.15 – 14.00 uur 

Sprookjesboom & 
Draakjes 

11.30 – 12.00 uur 

Hans en Grietje & 
Doornroosje 

13.15 – 13.45 uur 

 
Wiskunde Kangoeroe 
De Wiskunde Kangoeroe is een reken- en 
wiskundewedstrijd voor basis- en middelbare 
scholen. Deze wedstrijd wordt georganiseerd 
op donderdag 15 maart aanstaande. Een groot 
aantal kinderen van RK de Regenboog doet 
mee. Wij wensen hen veel succes toe! De 
uitslag wordt na de meivakantie verwacht.  
 
Workshop Lentekriebels 
In week 11 staat het thema ‘Lentekriebels’ 
schoolbreed centraal. Het Centrum voor Jeugd 
& Gezin en het Buurtsteunpunt Beverwaard 
hebben, voor de groepen 7 en 8, een 
workshop ontwikkeld met het thema 
‘Seksuele ontwikkeling’. Ouders zijn van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
Aanmelden kan via het antwoordstrookje uit 
de brief, die de leerlingen vandaag hebben 
meegekregen.  
 

Di 20 maart Groep 8b & 
8c 

8.30 – 10.30 uur 

Di 20 maart Groep 8a 13.15 – 14.45 
uur 

Vrij 23 maart Groep 7a & 
7b 

8.30 – 10.30 uur 

 
Reservekleding 
De peuterspeelzaal aan de Hoensbroeksingel 
is op zoek naar reserve kleding zoals 
kinderonderbroeken, -sokken, -broeken etc. 
Als u het kwijt wilt, kunnen zij het goed 
gebruiken.  

 
Inloopochtend kleuters 
Op woensdag 14 maart bent u van harte 
welkom tijdens de Lentekriebels 
knutselactiviteit. Deze is van 8.30 tot 9.15 uur.  
 
Bijna lente 

Het was de afgelopen periode 
erg koud maar op de eerste 
dag na de voorjaarsvakantie 
leek het wel lente. Eindelijk 
konden de kleuters weer 
buiten in de zandbak spelen! 
 

 
Traktatie 

Reynaldo heeft, op zijn 
verjaardag, armbandjes uit 
Colombia getrakteerd. Er 
waren speciale armbandjes 
voor de meisjes en jongens.  
 

 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 14 maart wordt er een gratis 
workshop ‘archeologie’ (8+) georganiseerd in 
de bibliotheek. Van 14.30 tot 16.00 uur ben je 
van harte welkom.  

Hoera een baby! 

In het kader van het thema 
‘Hoera een baby’ lezen de 
peutergroepen aan de 
Hoensbroeksingel het boek 
‘Wat zit er in je buik, 
mama?’. Ook hebben zij 
meegedaan met de 

zwangerschapsyogales.   
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Belangrijke data 
12.03:   Cultuurtraject groepen 4 
13.03:   Ouderactiviteit peuterspeelzaal 
14.03:   Inloopochtend kleuters 
 Gastles Week van het geld groepen 8 
15.03:   Kangoeroewedstrijd Rekenen 
16.03:   Koffieochtend ouders 
19.03:   Start week van de Lentekriebels 
20.03:  Workshop Lentekriebels groepen 8 
21.03:  Gemeenteraadsverkiezingen 
23.03:  Workshop Lentekriebels groepen 7 

Thema koffieochtend ouders 
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