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Schoolfoto’s 
Komende week zijn de schoolfoto’s gereed. 
Ouders die nog geen ouderbijdrage hebben 
betaald, kunnen de foto's kopen zodra de 
ouderbijdrage is voldaan. U kunt hiervoor 
terecht bij juf Ilse.  
 
Schoolreis peuters 
Op maandag 25 juni is de peuterspeelzaal 
gesloten. De peuters gaan dan op schoolreis. 
De kinderen die deze dag niet meegaan, 
kunnen in overleg, een ander dagdeel 
aanvragen. 
 
Kleuterfeest  
Op vrijdag 29 juni wordt het kleuterfeest voor 
de groepen 1-2 georganiseerd. Alles staat in 
het teken van het thema ‘Kunst’. De kinderen 
mogen verkleed naar school komen. Het feest 
wordt, gezamenlijk, geopend op het 
schoolplein waarna de feestactiviteiten verder 
binnen plaatsvinden. Om 13.15 uur vertrekken 
de kinderen vanuit school naar speeltuin ‘de 
Stormpolder’. Om 15.15 uur moeten de 
kinderen daar opgehaald worden, dus niet bij 
school zelf. Adres: Valkenburgsingel 81.  
 
Kamp groep 8 
Maandagochtend hebben de groepen van de 

dependance, de 
leerlingen van groep 
8 uitgezwaaid. Zij 
zijn deze week op 
kamp in Baarn. De 
juffen en meesters 
hebben veel leuke 

spellen in het bos en op het speelterrein 
georganiseerd. Op de link: http://kampweek-
rkderegenboog.jouwweb.nl kunt u alle foto’s 
en filmpjes zien, die hele week gemaakt zijn. 

Zweeds loopspel groepen 7 
Buiten is er voor kinderen 
volop ruimte om te spelen, 
bewegen, ontdekken en 
onderzoeken. Dat is de reden 
dat de groepen 7, de 
afgelopen periode, regelmatig 
het Zweeds loopspel op het 

schoolplein hebben gedaan. Het betreft een 
vragenspel dat gespeeld wordt in 
estafettevorm. Na afloop zijn de antwoorden 
in de klas besproken. De leerlingen hebben tot 
nu toe het spel gespeeld bij de vakken taal en 
verkeer waarbij de spelregels soms zijn 
aangepast om goed te leren samenwerken.  
 
Bouwen bij de kleuters 

Bij de kleuters worden, in het 
kader van het thema ‘Kunst’, de 
Rotterdamse bouwwerken 
nagebouwd. De kinderen 
bekijken de bouwwerken vanaf 
een plaatje en gaan dan samen 

aan de slag.  
 
 Schrijven met de kroontjespen in groep 4 

De geschiedenislessen van 
groep 4 gaan over de school 
van vroeger. Wat is leuker 
dan schrijven met een 
echte kroontjespen? Het 
ging goed op een paar 
inktvlekken op de handen 
en tafels na. Juf Marion had 

ook nog een lei met griffels, een ouderwets 
leesplankje, bikkels en een tol 
meegenomen. De ouderwetse schoolbel 
maakte wel heel veel herrie.  
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MR- vergadering 
Afgelopen maandag was de laatste MR-

vergadering van dit 
schooljaar. Het was een 
bijzondere vergadering 
want we hebben afscheid 
genomen van Mark en 
Marion als lid van onze 
MR. Beiden hebben lang 

zitting genomen in de MR en hebben dit op 
een zeer prettige en kundige manier gedaan. 
Dat was dus wel een gebakje waard! 
Gelukkig hebben zich twee nieuwe leden 
gemeld, waardoor de bezetting voor volgend 
schooljaar ook rond is. Mark en Marion, 
bedankt! 

 
LED-groep op zoek naar het mysterie 

De kinderen van de LED-
groep 5-6-7 moesten 
afgelopen dinsdag op zoek 
naar het mysterie: er lag 
een zakje met wit poeder in 
het LED-lokaal? Was het 
bakpoeder, custardpoeder, 
poedersuiker, 

aardappelzetmeel of toch iets anders? Dat 
moest nader onderzocht worden! Als echte 
onderzoekers gingen de kinderen met water, 
azijn en betadine aan de slag. Natuurlijk had 
juf Marion het extra moeilijk gemaakt en 
bleek het witte poeder talkpoeder te zijn. 
  
De skittle proef 

Wat gebeurt er als je skittles op 
een bord legt en daarbij water 
doet? De leerlingen uit de 
verschillende LED-groepen 
hebben de mooiste 
kleurenpatronen ontdekt. Maar 

ook dat ze nog lekker smaken als de kleurtjes 
verdwenen zijn in het water. 

IQ kaffee: 
Op zaterdag 16 juni, van 14.00 tot 16.00 uur, 
vindt het eerste IQ kaffee plaats in de 
huiskamer van het Buurtsteunpunt 
Beverwaard. Ouders kunnen hier, onder het 
genot van een kopje koffie, ervaringen 
uitwisselen over de opvoeding van hun (hoog) 
begaafde kinderen. De kinderen kunnen, 
onder begeleiding, uitdagende spellen spelen. 
De toegang is gratis.  
 
Kunst bij de peuters 

Afgelopen periode 
hebben de kleuters zich 
beziggehouden met het 
thema ‘Kunst’. De 
peuters van de Draakjes 
hebben zich verkleed als 

Nijntje en zijn als echte 
kunstenaars aan de slag 
gegaan. U kunt alle mooie 
schilderijen in de groep 
bekijken. De peuters van de 
Dwergen en Roodkapje 
hebben mooie natuurlandschappen gemaakt.  
 
Taakspel 

Groep 3 geniet van de 
taakspelbeloning in 
speeltuin de Stormpolder. 
Wat hebben de kinderen 
hiervan genoten.  

 
 
IK ben KI-training 
De tweede woensdag in juni is het Nationale 

Buitenspeeldag. Daarom 
werd de IK ben KI-training 
deze keer op het grasveld 

voor de school gehouden.  
 
 
 
 

 
Belangrijke data 
20.06:  Voorlopige adviezen groep 7 
21.06: Inloopochtend CJG 
22.06:  Studiedag, alle kinderen vrij 
25.06:  Schoolreis peuterspeelzaal 
 Mindfulness groepen 4 
26.06:   Vergadering oudercommissie PSZ 
 Voorlopig adviesgesprekken groep 7 

27.06: Voorlopig adviesgesprekken groep 7 
28.06: Schoolreis groepen 5, 6 en 7 
29.06:  Kleuterfeest 
 Schoolreis groepen 3 en 4 
 Ouderkoffie 
 
 

 


