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Identiteit 
RK de Regenboog maakt deel uit van de 
Rotterdamse Vereniging Katholiek Onderwijs 
(RVKO). Vanuit het katholieke geloof heeft de 
RVKO 7 kernwaarden geformuleerd. 
1.       Verwondering 
2.       Respect 
3.       Verbondenheid 
4.       Zorg 
5.       Gerechtigheid 
6.       Vertrouwen 
7.       Hoop 
Deze kernwaarden zijn de basis van waaruit 
wij als school handelen. Zij bepalen onze 
houding en de manier waarop wij met 
kinderen, collega’s en ouders omgaan. In 
februari heeft het team met elkaar gesproken 
over onze (katholieke) identiteit. Hoe zien wij 
deze kernwaarden bij ons op school terug? 
Waar zijn we heel goed in? Wat zou nog beter 
kunnen? Graag willen wij dit gesprek ook met 
ouders voeren. Juf Haidy en juf Kitty zullen dit 
gesprek gaan leiden. Op woensdag 28 maart 
bent u, vanaf 8.30 uur, van harte welkom in 
de MFO op het hoofdgebouw. 
 
Palmpasen 
Op zondag 25 maart is het Palmpasen. Op 
deze dag wordt de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem herdacht. In dit kader 
zullen wij, op vrijdagmiddag 23 maart, met 
een groep kinderen Palmpaasstokken 
aanbieden aan de bewoners van 
verzorgingstehuis de Wetering. Vanaf 
maandag 19 maart mogen de kinderen fruit 
en andere kleine lekkernijen mee naar school 
nemen, welke aan de stokken worden 
gehangen.  
 
Zaden planten 
Jan Hendrik Bos is werkzaam bij de 
Wereldtuinen. De Wereldtuinen kunt u vinden 
bij het AZC en heeft, naast een speeltuin, een 

 
aantal moestuinen en 
bloementuinen.  Jan Hendrik 
heeft, samen met groepjes 
kleuters, zaden geplant in 
zelfgemaakte kweekbakjes 
van eierdozen. De kinderen 
zijn reuze benieuwd naar hoe 

deze zaden ontkiemen en gaan groeien.  
 
Inloopochtend groepen 3 
Op maandag 19 maart is de inloopochtend 
Veilig Leren Lezen voor de groepen 3. U bent 
van harte welkom om van 8.30 tot 9.00 uur in 
de klas het lezen te komen bewonderen.  
 
Gezonde traktatie 

 
Tyler is 3 jaar geworden en 
heeft een heerlijke fruitsalade 
getrakteerd. De kinderen 
hebben gesmuld.  
 
 

 
Nationale Pannenkoekdag 

Vandaag was het nationale 
Pannenkoekdag. Groep 3a 
heeft les gehad over wat je 
nodig hebt om 
pannenkoeken te maken 

en over het afmeten van de ingrediënten. 
Daarna hebben zij het beslag gemaakt en 
mochten zij hun eigen pannenkoeken bakken, 
beleggen en opeten.   
 
Inloopochtend kleuters 

Op woensdag 14 maart 
waren de ouders van 
harte welkom tijdens de 
Lentekriebels 
knutselactiviteit bij de 

kleuters. Het was een gezellige drukte.   
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Vertelvoorstelling 

De groepen 4 hebben 
genoten van de 
vertelvoorstelling. Het 
sprookje Roodkapje werd  

verteld en nagespeeld. De kinderen waren erg 
enthousiast.  
 
 

 
 
Belangrijke data 
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 
27.03:  Cultuurtraject groepen 5 en 6 
28.03:  Identiteitgesprek in MFO 
29.03:  Paasontbijt alle groepen 
30.03:  Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
02.04:  Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
 

 

 

 

 


