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Conciërge dependance 
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die bereid 
is om conciërgetaken te verrichten op onze 
dependance, van 13.15 tot 15.00 uur. Dit 
tegen een vrijwilligersvergoeding. Indien u 
extra informatie wenst of interesse heeft, kunt 
u zich wenden tot juf Haidy.  
 
Excursie groepen 5 en 6 
Op dinsdag 27 maart gaan de groepen 5 en 6 
op excursie naar de SKVR dansschool, in het 
centrum van Rotterdam. De groepen 5 gaan in 
de ochtend en de groepen 6 in de middag. 
Vanwege de reistijd blijven alle kinderen deze 
dag kosteloos over. Wilt u ervoor zorgen dat 
uw kind voldoende te eten en te drinken voor 
de overblijf bij zich heeft? De verwachting is 
dat groep 6 later terug is dan 15.15 uur.  
 
Pasen 
Donderdag 29 maart staat geheel in het teken 
van Pasen. De peuters zullen gezellig een 
paasontbijt en een paaslunch hebben met 
elkaar. De peuters hoeven deze dag dus geen 
eten en drinken mee naar school te nemen. 
Alle andere leerlingen gaan genieten van een 
heerlijk paasontbijt. Het verzoek is om, vanaf 
maandag 26 maart, een plastic tas met daarin 
een bord, beker en bestek mee te nemen. Het 
is verstandig dit alles te voorzien van de naam 
van uw kind.   
 
Palmpasen 

Vandaag hebben de 
kinderen van RK de Regenboog de ouderen 
van verzorgingstehuis IJsselburgh, 
Palmpaastakken aangeboden. De bewoners 

 
waren zeer verrast en hebben de kinderen 
uitgebreid bedankt.   
 
Gezond koken met ouders 
Op vrijdag 13 april wordt er, van 09.00 tot 
11.00 uur, een workshop gezond koken 
georganiseerd. Dit onder leiding van meester 
Mohamed. Ouders gaan in groepen aan de 
slag om een heerlijke gezonde maaltijd te 
maken. Daarna kunnen zij van elkaars 
recepten proeven. Er kunnen maximaal 16 
ouders meedoen. Meld u alvast aan bij juf 
Haidy. 
 
Lentekriebels 

In de week van de 
Lentekriebels namen alle 
kinderen een kaartje mee 
naar huis voor iemand die 
zij wilden bedanken.  
 
 
 

 
Parkeren 
Wij begrijpen dat het brengen en halen van 
uw kind drukke momenten zijn op de dag. Het 
is dan vaak moeilijk een parkeerplek te 
vinden. Toch vragen wij u uw auto in een 
parkeervak te plaatsen. Het levert te vaak 
onveilige situaties op voor onze kinderen. Wij 
hopen dat u ons hierin steunt.  
 
Avond4daagse 
Dit schooljaar zal RK de Regenboog voor het 
eerst meedoen met de avond4daagse van 
Ridderkerk. Deze is maandag 28 tot en met 
donderdag 31 mei. Het thema dit jaar is 
‘Sprookjes’. Noteer deze data alvast in uw 
agenda aangezien er binnenkort ingeschreven 
gaat worden.  
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Belangrijke data 
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 
05.04:  Orkestles in de Focus 
06.04:  Koffieochtend ouders in MFO 
 


