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Groepsbezetting 
Naast deze ouderinfo ontvangt u vandaag ook 
de groepsbezetting voor komend schooljaar 
via de mail. Hierbij mist u helaas de namen 
van een aantal collega’s…  
U bent, mede vanwege de stakingen, op de 
hoogte van het enorme lerarentekort, met 
name in de grote steden. Dit tekort is voor de 
scholen heel vervelend, maar zorgt bij 
leerkrachten ook voor kansen.  
Zo is juf Shanice gevraagd weer te komen 
werken op de school waar ze haar stage heeft 
gelopen. Juf Barbara, juf Susan, juf Ilona en juf 
Laura gaan werken op een school dichter bij 
huis. Juf Jolanda heeft vanwege haar fysieke 
beperking een plek gevonden op een school 
zonder trappen.  
Meester Sandro was al met pensioen en gaat 
hier nu volop met zijn vrouw van genieten.  
Juf Marion van Kapel is gevraagd een school 
voor hoogbegaafdheid te komen versterken. 
Iets waar haar hart sneller van gaat kloppen. 
Wij gaan deze kanjers enorm missen en 
nemen op de laatste schooldag, met pijn in 
ons hart, afscheid.  
Gelukkig hebben wij ook goede vervangers 
kunnen vinden. Juf Elise, juf Kajol en juf Sigrid 
hebben dit haar hun LIO (eindstage) bij ons op 
school gelopen en hebben besloten bij ons te 
blijven. Met juf Mirjam de Vos, juf Mariska 
Viergever, juf Vanessa Huizer en juf Susan v.d. 
Stel hebben wij ervaren leerkrachten binnen 
gehaald. Gelukkig hebben wij ook een nieuwe 
LED-juf gevonden. Haar naam wordt later 
bekend gemaakt.  
 
De ouders en/of verzorgers van leerlingen die 
volgend schooljaar in groep 3 zitten, krijgen 
nog een extra brief waarin staat in welke 
groep hun kind is ingedeeld. 

Afscheid juf Marion 
Met een heel dubbel gevoel ga ik 
jullie vertellen dat ik per 1 
augustus niet meer werkzaam zal 
zijn op RK de Regenboog.  
Aan de ene kant ben ik heel blij 
met de kans die ik kreeg om mijn passie te 
volgen en de overstap te maken naar een 
school waar voltijds hoogbegaafdheids-
onderwijs geboden wordt. Aan de andere kant 
is na ruim 26 jaar afscheid nemen een moeilijk 
ding. Ik blijf in de wijk wonen, de 
uitdagende activiteiten in de Focus 
organiseren en ook kinderen vanuit IQoké op 
school begeleiden. Ik heb 10 jaar lang met 
heel veel plezier en passie de LED-groepen 
begeleid. Daarom ben ik heel blij dat er een 
goede opvolgster is gevonden. Ik zal uiteraard 
zorgen dat alles netjes wordt overgedragen. 
Dank jullie wel voor al die fijne jaren, ik ga 
jullie verschrikkelijk missen, maar kom jullie 
vast nog wel eens ergens tegen in de wijk.  
 
Afscheidsreceptie juf Marion  
Na zoveel jaar laten wij Marion natuurlijk niet 
zomaar gaan! Juf Marion heeft voor veel 
kinderen en ouders een belangrijke rol 
gespeeld tijdens hun basisschoolperiode. 
Daarom is er op donderdag 5 juli, in de 
ouderkamer op het hoofdgebouw, van 15.30 
tot 16.30 uur gelegenheid om Marion gedag 
te zeggen. U bent allen van harte welkom.  
 
Groepen 8 dinsdagmiddag 3 juli vrij 
Aanstaande dinsdagmiddag 3 juli is er de 
wenmiddag waarop de leerlingen alvast een 
kijkje kunnen nemen in hun nieuwe lokaal en 
kunnen kennismaken met hun nieuwe juf 
en/of meester. De leerlingen van de groepen 8 
zijn deze middag vrij. Mocht u voor uw kind 
thuis geen opvang hebben, dan is uw kind ’s 
middags gewoon welkom op school en zorgen 
wij voor een passend programma.   
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LED-presentaties  
Dinsdagochtend 3 juli zijn de LED-groep 
presentaties voor de ouders en andere 
belangstellenden in de MFO. De groepen 3 en 
4 van 8.45 tot 9.30 uur; de groepen 5,6 en 7 
van 9.45 tot 10.45 uur; de groepen 8 van 
11.00 tot 12.00 uur. U bent van harte 
uitgenodigd om te komen kijken!  
 
Juffendag groepen 3  
Vrijdag 6 juli vieren de juffen van groep 3 hun 
verjaardag. Het is niet nodig om op deze dag 
eten of drinken mee te nemen voor het 10-
uurtje. Zorg wel voor eten en drinken bij het 
overblijven.  
 
Jeugdvakantiepaspoort  
Ook dit jaar krijgen alle basisschoolkinderen 
van groep 1-2 tot en met groep 8 een 
jeugdvakantiepaspoort. Deze zijn gratis. Het is 
geldig van 14 juli tot en met 26 augustus. 
Vanaf 2 juli kunt u alle informatie op de 
website https://jeugdvakantiepaspoort.nl 
vinden. Een los paspoortje kopen, voor 
eventuele neefje of nichtjes, kan ook. Dit kost 
in de Rotterdampaswinkel € 4,50.  
 
Kleuterfeest  
Vanochtend is het kleuterfeest dat geheel in 

het teken stond van het 
thema Kunst, geopend op het 
plein. Na de opening hebben 
alle kinderen meegedaan aan 

een spelcircuit. Een onderdeel hiervan was het 
maken van een schilderij. De kinderen krijgen 
dit maandag mee naar huis. In de middag 
heeft iedereen kunnen genieten van het 
speelplezier in speeltuin de Stormpolder. 

Schoolreisjes 
Vandaag zijn de groepen 3 
en 4 op schoolreis geweest 
naar Dippie Doe. 
DippieDoe is een pretpark 
dat ligt bij recreatiegebied 

Aquabest in Best. De attracties in het park 
staan zowel binnen als buiten.  De groepen 5, 
6 en 7 zijn gisteren naar de Efteling geweest. 
De kinderen hebben enorm genoten. 
 
Samen leren  
Afgelopen woensdagochtend zijn er 
vakantietasjes uitgedeeld door de dames van 
het project Samen Leren. Samen Leren geeft 
begeleiding thuis, aan ouders en kinderen uit 
de groepen 1-2 tot en met 4. Zij hebben als 
doel de resultaten van de kinderen op school 
te verbeteren. Dit doen zij door samen met 
ouders te kijken wat zij thuis zouden kunnen 
bijdragen hieraan. Op woensdag 4 juli, rond 
8.30 uur, staan de dames er weer om tasjes 
uit te delen en informatie te geven. Indien u 
vragen over dit project heeft, kunt u één van 
de dames aanspreken.  
 
Gezonde traktatie  

Marouan trakteerde op 
fruitspiesjes. Hij is 7 jaar 
geworden.   
 

 
Laatste schooldag 
In tegenstelling tot wat er in de jaarkalender 
staat is donderdag 12 juli de laatste 
schooldag. Dat betekent dat alle kinderen 
vrijdagochtend 13 juli ook vrij zijn! Mocht u 
voor vrijdagochtend de 13e geen opvang 
hebben voor uw kind, dan is deze gewoon 
welkom op school en zorgen wij voor een 
passend programma.  

 Belangrijke data 
03.07: Wenmiddag 
 Ouder bedankavond 
 Groepen 8 in de middag vrij 
05.07 Receptie juf Marion 
06.07:  Groepen 2 naar Blijdorp 
 Groepen 1 vrij 
 Koffieochtend ouders 
09.07: Rapporten groep 3 tot en met 8 mee 
10.07:  Afscheidsavond groep 8 
12.07: Laatste schooldag 
13.07:  Alle kinderen vrij!
 


