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Koningsspelen  

 
Wat een feest was het weer bij de opening 
van de Koningsspelen op RK de Regenboog. 
Op het hoofdgebouw en de dependance 
dansten alle kinderen enthousiast mee op het 
lied ‘Fitlala’. Op de Hoensbroeksingel genoten 
de kinderen van een poppenkasttheater. Door 
de hele school heen werden er Oud-Hollandse 
spelletjes gespeeld. De kinderen hebben 

genoten. Dit alles had 
echter niet mogelijk 
geweest zonder de hulp 
van vele ouders. Heel 
erg bedankt hiervoor! 
 

Voetbaltoernooi 
Wat een kanjers zijn het 
toch, de jongens uit 
groep 8a en 8b. Zij zijn 1e 
in de poule geworden en 
hebben zich daarmee 

gekwalificeerd voor de finale op 
woensdagmiddag 25 april. De jongens uit de 
groepen 5 en 6 zijn, na 
een paar goede 
wedstrijden, 
gesneuveld in de halve 
finale. Wij kijken terug 
op een gezellige en 
zonnige dag.  
 
Ouderkind toernooi 
Het leukste toernooi van het jaar komt er aan. 
Op woensdagmiddag 16 mei wordt, in 
samenwerking met Feyenoord, het ouderkind 
toernooi georganiseerd. Dit vindt plaats bij 

voetbalvereniging DRL. Inschrijven kan tot en 
met 25 april bij juf Haidy. 
 
Gezonde traktatie 

 
 
 
 
 
 

Jaeyleigh is 7 jaar 
geworden en trakteerde stukjes kaas, worst 
en komkommer. Shanaya trakteerde 
fruitspiesjes. De kinderen hebben heerlijk 
gesmuld van al het lekkers.  
 
Filmset 
Donderdagmorgen speelden de kleuters van 

de groepen 1-2 a, b en 
c mee in de 
filmvoorstelling ‘Op de 
filmset’. De kinderen 
hebben de matroos 
geholpen om de 
prinses te redden van 

het eiland. En dat is gelukt! Volgende week 
zijn de groepen 1-2 d, e en f aan de beurt. 
 
Kookcursus 
Op zondag 17 juni organiseert kinderboerderij 
‘De Kooi’ een gezonde kookcursus van 12.00 
tot 16.00 uur. Tijdens deze middag leren de 
kinderen alles over het bereiden van groente 
en fruit. Er kan ingeschreven worden via de 
website https://bit.ly/2J7uOKj . 
 
Sportdag ouderhulp 
Woensdagochtend 23 mei is de sportdag voor 
de groepen 3 tot en met 8 op het terrein van 
voetbalvereniging Bolnes. Wij vinden het 
ontzettend fijn dat al veel ouders hun hulp 
hebben aangeboden. Voor de groepen 3 en 4 
zoeken wij nog 8 ouders extra. Voor de   
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groepen 5 tot en met 8 nog 3 ouders. Dit zorgt 
ervoor dat wij alle spellen dubbel kunnen 
bezetten. Aanmelden graag vóór 25 april 
middels het strookje van de sportdagbrief. 
Voor nadere informatie kunt u een kijkje 
nemen op de website http://sportdag-
rkderegenboog.jouwweb.nl/ . 
 
Circus 
Afgelopen maandagmiddag heeft het 
circustrio ‘TeaTime Company’ een korte 

voorstelling 
gegeven op ons 
schoolplein. Zij 
gebruikten lange 
stokken om mee te 
bouwen, te 
balanceren en in te 

klimmen. Ook werden halsbrekende toeren 
uitgehaald. Na afloop kregen zij een groot 
applaus van alle kinderen en ouders.  
 
Reanimatiecursus  
Op woensdagochtend hebben een aantal 
ouders hun eerste reanimatietraining gehad, 
onder leiding van Rainier van de 
Ambulancedienst en Luuk van de Brandweer. 

Samen vertegenwoordigen zij de 
Veiligheidsregio Rotterdam. Volgende week 
wordt het examen 
afgenomen. Wij 
wensen alle 
deelnemers heel 
veel succes toe.  
 
Kinderboerderij groepen 3  
Onze groepen 3 gaan op excursie naar 
kinderboerderij ‘De Kooi’. Daar wordt gewerkt 
aan het project ‘Beschuit met muisjes’. Wij 
zijn op zoek naar enthousiaste hulpouders die 
bereid zijn om een groepje kinderen te 
begeleiden. U kunt zich opgeven bij de 
leerkracht van uw kind.  
Groep 3c staat ingepland op maandagmiddag 
14 mei. Vanwege de reistijd blijft deze groep 
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 
zij een kwartier later terug zijn op school.  
Groep 3a en 3b gaan op woensdag 16 mei. 
Ook groep 3b is mogelijk later op school terug. 
Houd a.u.b. rekening met gepaste kleding en 
schoeisel.  

Belangrijke data 
23.04:  MR vergadering 
             Mindfulness lessen groepen 4 
26.04:  Cultuurtraject groepen 1-2 d, e en f 
27.04:  Koningsdag, alle kinderen vrij 
14.05:  School begint, alle kinderen zijn weer welkom 
16.05:  Luizencontrole 
 Bliksemstage groep 8b 
17.05: Kinderboerderij groepen 1-2 
 Praktisch verkeersexamen groepen 8 
18.05: Mindfulness groepen 4 
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