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Gezonde traktatie 
 
Roman is 5 jaar geworden. Hij 
trakteerde popcorn en 
bellenblaas. Dat was een leuke 
verrassing. 
 

 
Ouderkoffie-ochtend 
Op vrijdag 13 april gaat de ouderkoffie-
ochtend niet door. Meester Mohamed 
organiseert dan een kookclinic ‘Koken met 
ouders.  
 
Mindfulness 
Vandaag zijn de groepen 4 begonnen met 

Mindfulness- en 
Yogalessen in de klas. 
Juf Angela, van 
Namostute Yoga, 

verzorgt acht lessen. In de les van vandaag 
hebben de kinderen vooral kennisgemaakt 
met wat Mindfulness inhoudt. Zij hebben 
diverse yoga en Mindfulnesstechnieken 
geoefend zoals de Egyptische zonnegroet, de 
krijger, de wuivende palmboom en een 
ademhalingsspel. De les is afgesloten met een 

ontspanningsoefening. 
De kinderen en de 
juffen hebben ervan 
genoten.  

 
Peuter in Zicht 
Op 15 mei start de training Peuter in Zicht! 
Deze training is bedoeld voor ouders met 
peuters van 2 tot en met 4 jaar en bestaat uit 
vijf bijeenkomsten van twee uur. In deze 
bijeenkomsten wordt gesproken over 
opvoedingssituaties en opvoedproblemen.

Reanimatiecursus 
Op woensdag 18 en 25 april kunt u deelnemen 
aan een gratis reanimatiecursus. Deze wordt u 
aangeboden door Veiligheid Regio Rotterdam 
Rijnmond. De cursus wordt gehouden van 
9.00 tot 11.00 uur in de ouderkamer van het 
hoofdgebouw. Graag aanmelden bij juf Haidy.  
 
Islemunda 
Op woensdagmiddag 18 april draait er een 
leuke film: Rita & Krokodil (2+). Voorafgaand 
aan de film kan er gezellig geknutseld worden. 
Het knutselen is gratis, de film kost 3 euro.  
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 20 april kunnen de groepen 3 en 4 
uw hulp goed gebruiken bij de Koningsspelen. 
Een ochtend en/of middag. Wij hopen op vele 
hulphanden. 
 
Sportdag ouderhulp 
Op woensdagochtend 23 mei wordt er een 
sportdag georganiseerd voor de groepen 3 tot 
en met 8, op het terrein van voetbalvereniging 
Bolnes. De sportdag zal duren van 8.30 tot 
ongeveer 12.30 uur. U kunt zich aanmelden 
middels het strookje van de sportdagbrief. 
Graag vóór 18 april. Voor meer informatie 
kunt u een kijkje nemen op: http://sportdag-
rkderegenboog.jouwweb.nl/.  
  
Lentekriebels 

De lente is aangebroken. 
In de biologieles hebben 
de kinderen van groep 3a 
het gehad over de blaadjes 
aan de bomen, de jonge 
dieren die geboren 
worden, de temperatuur 
die hoger wordt en hoe de 
bloemen groeien. Vandaag 

hebben de kinderen een eigen bloementuintje 
gemaakt die zij zelf gaan verzorgen.  
Inloopochtend groepen 3 
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De inloopochtend in 
de groepen 3 was weer 
erg gezellig. Dit keer 
stond het in het teken 
van rekenen.

Avond4daagse 
De 70e avond4daagse, in Ridderkerk, vindt 
plaats van maandag 28 mei tot en met 
donderdag 31 mei. U kunt zich inschrijven, tot 
18 mei, bij juf Haidy. De kosten bedragen 6 
euro per persoon. Hiervoor ontvangt u een 
routeboekje, startkaart, elke dag een attentie 
en een medaille. Elke avond wordt er 5 
kilometer gelopen. Starttijd 18.30 uur. Er 
hebben zich al een aantal kinderen 
ingeschreven. Het zou leuk zijn om met een 
grote groep samen te lopen, dus schrijf u in!  
 
 

 
Belangrijke data 
09.04:  Korfballes kleuters 
             Rapportgesprekken groep 1-2 
10.04:  Rapportgesprekken groep 1-2 
13.04:  Kookclinic ‘Koken met ouders’ 
             Mindfulnesslessen groepen 4 
16.04:  Korfballessen kleuters 
17.04:  Centrale eindtoets groep 8 
18.04:  Centrale eindtoets groep 8 
19.04:  Centrale eindtoets groep 8 
             Cultuurtraject groepen 1-2 a, b en c 
20.04:  Koningsspelen 
 
 
 
 
 
 
 


