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Excursie groepen 4 
Op dinsdag 15 mei gaan de groepen 4 naar de 
kinderboerderij. Daar wordt gewerkt aan het 
project “Beschuit met muisjes”. Wij zijn op 
zoek naar hulpouders die bereid zijn om een 
groepje kinderen te begeleiden. Vanaf 
maandag kunt u zich hiervoor opgeven bij de 
leerkracht van uw kind.  
Groep 4a staat ingedeeld van 9.00 tot 10.15 
uur, groep 4b van 10.30 tot 11.45 uur en 
groep 4c van 13.30 tot 14.45 uur. Vanwege de 
reistijd blijven de kinderen uit groep 4b en 4c 
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 4c ongeveer 15 tot 
30 minuten later terug is dan 15.15 uur.  
 
Koningsspelen  
Vrijdag 20 april worden op school de 
Koningsspelen gehouden. Bij de peuters staat 
de dag in het teken van plezier en bewegen. U 
bent van harte welkom om bij de 
ouderactiviteit aanwezig te zijn. Ook kunt u 
aansluiten bij het ontbijt of de lunch.   
 

Hoensbroeksingel 

Hans en Grietje 8.45 – 9.15 uur 

Doornroosje 8.45 – 9.15 uur 

Draakjes 13.00 – 13.30 uur 

Sprookjesboom 13.00 – 13.30 uur 

Hoofdgebouw 

Dwergen 8.45 – 9.15 uur 

Kabouters 8.45 – 9.15 uur 

Roodkapje 13.15 – 13.30 uur 

Droomvlucht 13.15 – 13.45 uur 

 
Op de hoofdlocatie worden de Koningsspelen 
geopend met het zingen van het Koningslied, 
om 8.45 uur op het schoolplein. Na het 
nuttigen van een heerlijk ontbijtje is het tijd 
om te knutselen en het spelen van 
oudhollandse spelletjes. 

Op de dependance is het vanaf 13.15 uur 
feest. Op het schoolplein worden de 
Koningsspelen geopend met een dansje en het 
zingen van het Koningslied. Daarna is in de 
klassen een spellencarrousel georganiseerd. 
Het zou leuk zijn als iedereen oranje en/of 
rood-wit-blauw gekleed naar school komt.  
 
Voetbaltoernooi 

De jongens uit groep 8a 
en 8b zijn door naar de 
halve finale van het 
schoolvoetbaltoernooi. 
Op het terrein van 
Spartaan ‘20 behaalden 

zij de eerste plaats in hun poule. Onder leiding 
van trainer Schouten werden alle wedstrijden 
gewonnen en zagen wij prachtige doelpunten 
van Noah, Delychion, Azem en Confidence. 
Wij wensen hen veel succes in de halve finale, 
aanstaande woensdag.  
 
Het meidenteam was 
een combinatieteam 
uit de groepen 5, 6, 7 
en 8. Zij hebben een 
geweldige, sportieve 
middag gehad. Deze meiden bewijzen maar 
weer eens dat meedoen veel belangrijker is 
dan winnen! 
 
Circusvoorstelling 

Op maandag 16 april, 
om 15.15 uur, vindt op 
het schoolplein van het 
hoofdgebouw een 

professionele circusvoorstelling plaats. Dit om 
promotie te maken voor het Circusstad 
Festival, dat van 2 tot en met 6 mei wordt 
gehouden op het Schouwburgplein in 
Rotterdam.    
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Activiteiten LekkerFit Week 
In het kader van de 
LekkerFit Week hebben 
de groepen 5, 6, 7 en 8 
een heel bijzondere 
gymles gehad. Alle 

kinderen mochten lasergamen. De gymzaal 
was door de gymleerkrachten omgebouwd tot 
een spannend circuit. Wat hebben de 
kinderen genoten.  
 
De kookclinic voor ouders stond in het teken 
van het maken van 
een gezonde 
maaltijd. De ouders 
gingen met 
verschillende 
recepten aan de 
gang. Deze hebben zij daarna gezamenlijk 
opgegeten. Wij hopen dat u er volgend jaar 
ook bij bent.  
 
Kids Run 2018 

Zaterdagmiddag 7 april 
werd de Kids Run van 
Rotterdam gelopen. 
Onder grote 
belangstelling hebben 
een aantal kinderen van 

RK de Regenboog meegelopen. Van harte 
gefeliciteerd met jullie medaille. Hierbij dank 
aan alle coachende ouders en meester 
Mohamed voor de organisatie.   

Nieuwe boarding 

 
RK de regenboog 
is een Lekker Fit!-
school. Wij 
besteden extra 
aandacht aan een 

gezonde en actieve leefstijl van alle kinderen. 
Het voetbalveldje op de dependance is daar 
een goed voorbeeld van. Door het intensieve 
gebruik ervan was de boarding van de doeltjes 
volledig weggesleten. Lekker Fit! heeft ervoor 
gezorgd dat de beplating opnieuw is 
aangebracht. Wij zijn hier super blij mee.  
 
Traktatie 

 
Cheyenne is 5 jaar 
geworden. Zij trakteerde op 
bellenblaas. Het wordt 
mooi weer het weekeinde 
dus alle klasgenootjes 
kunnen bij het buitenspelen 
mooie bellen gaan blazen.  

 
 
Belangrijke data 
16.04: Circusvoorstelling op schoolplein 
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 
23.04: MR vergadering 
            Mindfulness lessen groepen 4 
26.04: Cultuurtraject groepen 1-2 d, e en f 
27.04: Koningsdag, alle kinderen vrij 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


