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Katholieke identiteit 
Op woensdagochtend hebben veel ouders 

gehoor gegeven 
aan onze oproep 
om met elkaar in 
gesprek te gaan 
over de 
kernwaarden van 

waaruit wij als school handelen. Het werd een 
levendig gesprek waarin eenieder zijn of haar 
ervaringen op een respectvolle manier 
gedeeld heeft. Alle genoemde aanbevelingen 
nemen wij mee naar het team. Hierbij danken 
wij alle ouders hartelijk voor hun bijdrage.  
 
Palmpasen 
Vorige week hebben de kinderen van RK de 
Regenboog palmpaasstokken aangeboden aan 
de bewoners van verzorgingstehuis 
IJsselburgh. Van één van de bewoners kregen 
wij dit bedankje in dichtvorm: 
Ik kom nog even terug, op vrijdag in de 
IJsselburgh. En als het even mag, het was voor 
mij een mooie dag. Want alle ouderen van het 
huis, kregen van u een aangekleed kruis. Dat 
kruis was gemaakt van planken, daarvoor 
willen wij u graag bedanken. Want met Pasen 
hoort een eitje erbij, dat kreeg u toen van mij. 
Het was geen ei en geen haas, nog bedankt 
van alle oma’s en opa’s. De ochtend was weer 
grandioos, alvast dank voor alle mooie foto’s. 
Want ik heb zelf vernomen, dat we er veel zijn 
opgekomen. De kinderen zijn erg lief, ik wil dit 
momentje bewaren 
in mijn archief. De 
eitjes zijn van 
chocola, allemaal  
de vriendelijke 
groeten van Opa! 
Wat vinden wij dit een ontzettend mooi 
gebaar. 

 
Paas high tea  
Op de peuterspeelzaal, aan 
de Hoensbroeksingel, 
hebben ‘de Draakjes’ en ‘de 
Sprookjesboom’ genoten 
van een heerlijke paas high 
tea. De kinderen hebben gesmuld van al het 
lekkers.  
 
Spelen in de hoeken  

Groep 3a heeft heerlijk 
gewerkt in de hoeken. Er 
waren allemaal nieuwe 
spellen om te spelen. Ook 

de rekenhoek was opnieuw ingericht. Wat 
hebben de kinderen genoten van dit spelend 
leren.  
 
Sporten groep 3 en 4 

Onze gymstagiaire heeft, 
voor de groepen 3 en 4, 
een uitdagende 
sportochtend en -middag 
georganiseerd. De 
kinderen konden 

zaklopen, koekhappen en ringzwaaien. Ook 
waren er balspellen en 
behendigheidsoefeningen. De leerlingen van 
groep 8c hebben hierbij uitstekend geholpen.  
 
Workshop Puberteit & Seksualiteit 

 
 
 
 
 

De groepen 7 en 8 hebben een workshop 
gevolgd, onder leiding van Ellen Zwanepol van 
het Buurtsteunpunt. Onze 
jeugdverpleegkundige, Omayra Brandveen, 
was ook aanwezig. Middels een filmpje werd 
duidelijk welke lichamelijk veranderingen er in 
je lichaam optreden tijdens de puberteit. 
Daarna zijn er een aantal casussen besproken, 
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mede over het aangeven van je eigen grenzen. 
Wat fijn dat er ook zoveel ouders aanwezig 
waren.  

 

 
Voetbaltoernooi 

Afgelopen woensdagmiddag 
was het 
schoolvoetbaltoernooi. Het 
jongensteam, samengesteld 
uit de groepen 5 en 6, 
hebben het geweldig 
gedaan. Alle wedstrijden zijn 

gewonnen, zodat zij nu door zijn naar het 
hoofdtoernooi. Van harte gefeliciteerd.  

 

 
 
Belangrijke data 
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 
09.04:  Korfballes kleuters 
             Ouderinformatieavond IK ben KI
 
 
 


