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Bijzondere week  
Deze week hebben wij afscheid genomen van 

de groepen 8. Geheel in 
Hollywoodstijl omdat zij een 
mooie afscheidsfilm hadden 
gemaakt. Daarna was er tijd 
voor een hapje en een 

drankje en werd er in de 
groepen nog persoonlijk 
afscheid genomen door de 
leerkracht. We zullen onze 
kanjers van groep 8 missen! 
Wij willen de ouders bedanken voor hun hulp 
en vertrouwen gedurende het afgelopen jaar 
en al die jaren daarvoor. 
 
De oudste kleuters hebben ook afscheid 

genomen, maar dan van hun 
kleutergroep. De juffen en 
meesters hebben de kinderen 
eruit ‘gegooid’. Zij starten 
komend schooljaar in hun nieuwe 

groep 3. 
 
Frisbee 
RK de Regenboog maakt onderdeel uit van de 
RVKO, de Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs. De RVKO vindt spelen en 
leren erg belangrijk. Zeker ook in de 
vakantieperiode. Daarom hebben alle 
leerlingen een cadeautje gekregen. Het is een 
opvouwbare frisbee. Je kan er op straat, op 
het strand of in het park heerlijk mee 
overgooien. Ondanks dat je er veel plezier 
mee aan kan beleven, is frisbeeën best lastig. 
Je moet je goed concentreren, leren gooien en 
vangen. Door veel te oefenen word je er 
steeds beter in. Wij vinden het leuk om 
vakantiefoto’s te ontvangen, waar kinderen 
spelend met de frisbee op staan 
(info@rkregenboog.nl). De leukste foto’s 
worden op de website van de RVKO geplaatst. 

Overblijfkrachten 
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe 
overblijfkrachten. Heeft u interesse om, tegen 
een geringe vergoeding, ons daarbij te 
helpen? Geef u a.u.b. op bij juf Haidy.  
 
Diploma  
Juf Haidy, onze medewerker 
ouderbetrokkenheid, heeft een aantal weken 
geleden een EHBO- cursus voor ouders 

georganiseerd. Gisteren 
kregen alle moeders hun 
EHBO-certificaat uitgereikt. 
Van harte gefeliciteerd 
allemaal!  
 

 
Week van hoop 
Van maandag 16 juli tot en met vrijdag 20 juli 
wordt ‘de week van hoop’ georganiseerd door 
Stichting House of Hope en Buurtsteunpunt 
Beverwaard. Er zijn leuke crea- en 
sportactiviteiten, uitstapjes, maaltijden en als 
afsluiting een zomerfeest. Alles is gratis! 
Iedereen van 0 tot 100+ is welkom. 
 
Belangrijke data 
13.07: Alle kinderen vrij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Op maandag 27 augustus zien 
wij jullie graag weer terug! 

Fijne vakantie. 
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