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Excursie groep 3c  
Hierbij een reminder: groep 3c gaat op 
maandag 14 mei op excursie naar 
kinderboerderij ‘De Kooi’. Dit is de maandag 
direct na de meivakantie. Vanwege de reistijd 
blijven alle kinderen kosteloos over. Wilt u 
niet vergeten uw kind voldoende eten en 
drinken, voor bij de overblijf, mee te geven?  
 
Excursie groep 8c  
Op vrijdag 18 mei gaat groep 8c op excursie 
naar het Eiland van Brienenoord. Zij krijgen 
hier een natuurles aangeboden. Vanwege de 
reistijd blijven alle kinderen kosteloos over. 
Iedereen moet zijn eigen lunchpakket 
meenemen. De kinderen gaan op de fiets en 
zijn ’s middags weer op tijd terug op school.  
 
Excursie kleutergroepen  
Op donderdag 17 mei gaan de 
kleutergroepen, met een touringcar, op 
excursie naar kinderboerderij de Molenwei. 
Op de klassendeur hangt het tijdschema. Alle 
kinderen blijven deze dag kosteloos over. Wilt 
u niet vergeten uw kind voldoende eten en 
drinken, voor bij de overblijf, mee te geven? 
Bij regenachtig weer is het fijn als uw 
kind stevige schoenen of laarzen en een jas 
met capuchon aan doet.  
      
Hulpouders sportdag  
Wat fijn dat zoveel ouders bereid zijn om ons 
te helpen bij de sportdag! Voor de groepen 3 
en 4 zijn wij echter nog op zoek naar 5 
hulpouders, zodat wij alle spelletjes dubbel 
kunnen bemannen. U kunt zich aanmelden 
middels het sportdagstrookje welke in de 
klassen liggen. Graag vóór 17 mei afgeven aan 
de groepsleerkracht van uw zoon/dochter. 
Voor nadere informatie kunt u een kijkje 
nemen op http://sportdag-
rkderegenboog.jouwweb.nl/

 
Volkstuinen kleuters  

De kleutergroepen hebben 
afgelopen week een bezoek 
gebracht aan het 
volkstuincomplex V.T.V. 
Hordijkerveld. Zij werden 
gastvrij ontvangen door de 

tuinders. Alle kinderen hebben in de kas 
gekeken, slakken en wormen gezocht. Na 
afloop hebben zij nog heerlijk in de bijgelegen 
speeltuin gespeeld. Wat een leuk uitstapje en 
wat hebben de kinderen genoten!  
 
Brede school  

Na de meivakantie starten 
wij weer met de Brede 
School. Er worden diverse 
activiteiten georganiseerd 

die lopen tot eind juni. Let op … het is gratis 
maar zeker niet vrijblijvend. Er zijn nog 6 
plekken beschikbaar bij techniek/natuur voor 
de groepen 5 en 6. Afmelden kan bij meester 
Mark, Jasper, Mohamed en Adam. 

 
Gezonde traktatie 

Diego, uit groep 4b, was jarig. 
Hij heeft heerlijke druiven 
getrakteerd. De kinderen 
hebben ervan gesmuld.  
 
 

Bliksemstage groep 8a  
Groep 8a is op 
bliksemstage geweest bij 
Hornbach. Zij mochten 
hier en daar een handje 
meehelpen.  
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Mindfulness in groepen 4  
De week is goed 
begonnen na een 
ontspannende 
mindfulness- en 
yogales, die in het 
teken stond van 
leren samenwerken.  
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Dinsdag 1 mei wordt er, van 14.00 tot 16.00 
uur, een 3D-pen workshop georganiseerd voor 
kinderen ouder dan 8 jaar.  
Op donderdag 3 mei, van 14.30 tot 16.30 uur, 
is het spelletjes spelen met je opa of oma.  
 
 

Huis van de wijk Grote Hagen 
Dinsdag 1 mei wordt het kinderboekenfeest 
georganiseerd van 13.00 tot 15.30 uur. Je kunt 
er boeken ruilen, kopen, knutselen en 
voorgelezen worden.  
 
Islemunda 
Er worden diverse films vertoond. Op 2 mei 
kun je gaan kijken naar Nijntje en de Krokodil 
(2+) en Ferdinand (6+). Op 9 mei draait Het 
Molletje (2+) en Paddington 2 (6+). Op 
woensdag 16 mei kun je, na het knutselen, de 
film Rikkie de Ooievaar kijken. De middag 
duurt van 13.00 tot 15.30 uur. 
 
Huis van de wijk de Focus 
Op 2 mei kun je meedoen aan een workshop 
djembé, rap of dans van 13.30 tot 15.00 uur.

Belangrijke data 
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, fiets mee! 
18.05: Mindfulness groepen 4 
21.05: 2e Pinksterdag, alle kinderen vrij 
23.05: Juffendag groepen 1-2 
 Sportdag groepen 3 tot en met 8 
24.05: Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige MFO 
 
 
 
 
 
 
 
 


