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Sociale veiligheid op school 
Vanaf augustus 2016 heeft de Inspectie 
van het Onderwijs strengere regels 
opgesteld m.b.t. de sociale veiligheid op 
school. School moet o.a. de 
veiligheidsbeleving van leerlingen goed in 
de gaten houden. Natuurlijk deden wij dat 
al. Op RK de Regenboog nemen wij, bij alle 
leerlingen uit groep 7 en 8, de 
leerlingtevredenheidsvragenlijst af. 
Hiermee krijgen wij een goed beeld van de 
sociale veiligheidsbeleving van de 
kinderen bij ons op school. Wij kregen de 
volgende rapportcijfers: 

• je veilig voelen op school: 8,5  

• niet gepest worden: 9,0  

• naar je zin hebben in de groep:  8,6  
Dit zijn mooie rapportcijfers en daar zijn 
wij erg trots op.  
 
Gastdocent 

Meester Mark was 
dit keer gastdocent 
bij de 
peuterspeelochtend 
van Buurtsteunpunt 
Beverwaard. Het 

thema was 'bewegen met je peuter'. 
Naast een gymles gaf meester Mark 
ouders handige beweegtips voor thuis. De 
peuterspeelochtend is elke woensdag van 
10.30 - 12.00 uur in de Focus.  
 

Schrijfdans bij de peuters 
Op de 
Hoensbroeksingel 
hebben de peuters 
kennis gemaakt met 
Schrijfdans. 

 
Schrijfdans is een schrijf- en 
bewegingsmethode voor kinderen. Het 
doen van de bewegingen, die als 
voorbereiding dienen op het echte leren 
schrijven, is erg belangrijk. Dit stimuleert 
beide hersenhelften net zoals kruipen dat 
doet. De kinderen zijn heerlijk bezig 
geweest met krijt op het schoolplein. 
 
Kunst 
De peuters werken nu met het thema 
“Kunst’. De kinderen maken kennis met 
veel verschillende materialen en 
kunstvormen. Er wordt gepraat over 
allerlei vormen en 
kleuren waarbij de 
koppeling wordt 
gemaakt naar het 
thema ‘Zomer’. De 
peuters kleuren, scheuren, knutselen, 
schilderen, plakken, vouwen en kleien er 
vrolijk op los. Wat een plezier hebben zij 
daarbij! 
 
Streetdance toernooi 

Sport en Recreatie 
Rotterdam organiseerde 
in Islemunda de 
voorrondes van het 
streetdance toernooi, 
De meiden, uit groep 7, 
hebben elke dag 
geoefend in de speelzaal 

van het hoofdgebouw. Onder begeleiding 
van meester Jasper mochten zij hun 
streetdance laten zien op het grote 
podium. Helaas zijn zij net niet bij de 
eerste drie geëindigd. Toch top gedaan! 
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Avond4daagse 
Afgelopen maandag 
is de avond4daagse 
weer van start 
gegaan. Dit keer niet 
in IJsselmonde maar 
in Bolnes. Natuurlijk 

deed RK de Regenboog weer mee, onder 
leiding van juf Haidy. Zij zorgde voor de 
inschrijvingen en dat alles vlotjes verliep. 
Helaas had zij geen invloed op de 
weergoden, zodat de 
dinsdag  verregend is. 
Donderdag was de 
sportieve afsluiting. Wat 
fijn dat er zoveel kinderen 
hebben meegelopen! 
 
Ouderkoffie 

Elke vrijdagochtend 
organiseert onze 
medewerkster 
ouderbetrokkenheid, 
juf Haidy, de 
ouderkoffie in de 

MFO. Vorige week was ook de wijkagent 
van de partij. Hij heeft de ouders ingelicht 
over het project ‘Onwijze moeders’. In dit 
project komen veel verschillende thema’s 
aan bod komen.    
 
BewegenWaard 
Op woensdagmiddag 6 juni wordt er een 
sport- en spelmiddag georganiseerd door 
winkelcentrum Beverwaard. Daar wij een 
Lekker Fit-school zijn en gezondheid erg 
belangrijk vinden, hopen wij dat u een 

bezoek brengt aan één van de vele 
sportactiviteiten.  
 
VakantieWeken 

Stichting IKVW, Interculturele Kinder 
VakantieWeken, organiseert 
vakantieweken voor kinderen vanaf groep 
5, die door omstandigheden niet zelf op 
vakantie kunnen. Dit tegen een minimale 
vergoeding. Kijk op www.ikvw.nl voor 
meer informatie. 
 

Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 13 juni wordt er van 13.00 
tot 16.00 uur een Tropical Tour Suriname 
georganiseerd. Er zijn diverse activiteiten 
te doen waardoor je kennis maakt met de 
rijke Surinaamse cultuur. Toegang is gratis.   
 
Gezonde traktatie 

Raphaëla was jarig. Zij 
trakteerde gezonde tropische 
drankjes met fruit ín 

ijsblokjes 
bevroren. 
Het was 
heerlijk! 

 
Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage voor de groepen 1-2 
bedraagt 35,=  euro. Voor de groepen 3 
t/m 7 is dat 55,= euro en 130,= euro voor 
groep 8. U kunt dit nazien in de 
schoolkalender 2017 – 2018.   
 
 
 

 
Belangrijke data 
07.06: Voorlichting groepen 8 Indigo 
08.06:  Koffieochtend ouders 

 Mindfulness groepen 4 
11.06:  MR-vergadering 
 Groep 8 op kamp 
12.06: Groep 8 op kamp 

13.06: Groep 8 op kamp 
 Honkbaltoernooi 
14.06: Groep 8 op kamp 
15.06:  Groep 8 op kamp 
 Themaochtend MFO 
 

 
 
 


