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Start van het nieuwe schooljaar 
De school is weer begonnen! De 
zomervakantie is voorbij en we gaan er een 
fijn en leerzaam jaar van maken. Deze week 
heeft elk gezin de nieuwe schoolkalender 
ontvangen. Hierin vindt u allerlei praktische 
informatie over het schooljaar. Uitgebreide 
informatie over meer inhoudelijke zaken vindt 
u in de schoolgids. Deze schoolgids wordt 
alleen bij de inschrijving van uw kind 
meegegeven. Jaarlijks wordt deze gids 
geüpdatet en kunt u nalezen op onze 
schoolwebsite.    
 
AVG 
Sinds 25 mei is de nieuwe privacyregelgeving, 
de Algemene Verordening 
Gegevensverwerking (AVG), van kracht. RK de 
Regenboog is een zeer actieve school en laat u 
online hiervan meegenieten. De wet AVG 
hanteert echter zeer strenge eisen aan het 
online zetten van foto’s en filmpjes. Wij 
hebben hier uw schriftelijke toestemming 
voor nodig. Het formulier dat u bij inschrijving 
heeft getekend, voldoet helaas niet meer aan 
de eisen van deze wet. Uw kind heeft vandaag 
een nieuwe toestemmingsverklaring 
meegekregen. Wij verzoeken u dit formulier 
ingevuld en ondertekend in te leveren bij de 
leerkracht van uw kind. Zo kunt u blijven 
genieten van alles dat wij online plaatsen.  
Het gevolg van de AVG voor u, als ouder, is dat 
u bij uitstapjes of andere schoolevenementen 
alleen foto’s of films mag maken van uw eigen 
kind. Hierop mogen geen andere kinderen te 
zien zijn. Het verzoek is om u aan deze regel te 
houden.  
 
Staking 
Vandaag heeft u een mail gekregen waarin wij 
toelichten waarom wij op woensdag 12 
september staken. De school is deze dag 
gesloten. 

De Regenboogweken 
Wij starten het schooljaar met de ‘gouden 
Regenboogweken’. In deze schoolweken is er 
extra aandacht voor positieve groepsvorming, 
een fijne sfeer en een veilig gevoel in de klas. 
De schoolregels vormen een belangrijk 
onderdeel binnen school.  

Deze week is er in de klassen 
extra aandacht besteed aan de 
gele regel: “Iedereen is anders 
en hoort erbij, vriendelijk zijn 
voor elkaar dan blijft iedereen 
blij”. 
 

Komende week staat de blauwe schoolregel 
‘Het is fijn als iedereen 
in de school rustig wil 
zijn’ centraal.  
 
Mailadres wijzigen 
Uw kind heeft een brief meegekregen waarin 
u uw actuele adres- en 
bereikbaarheidsgegevens kunt opgeven. Als 
wij uw mailadres wijzigen, krijgt u een 
activatielink in uw mailbox van ons 
administratiesysteem Parnassys. Na het 
aanklikken van deze link is de wijziging pas 
compleet. Klikt u deze niet aan dan blijft het 
oude mailadres van kracht. 
 
Gymrooster 
Het gymrooster kunt u vanaf volgende week 
op onze website vinden: 
https://www.rkregenboog.nl. 
 
Overblijfkrachten 
Onze dependance is dringend op zoek naar 
een overblijfkracht voor de maandag. Heeft u 
interesse om, tegen een vergoeding, ons 
daarbij te helpen? Geef u a.u.b. op bij juf 
Haidy.  
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Leesouders groep 3 
Vorig schooljaar hebben wij erg goede 
ervaringen opgedaan met de inzet van 
leesouders in groep 3. De kinderen gingen met 
veel plezier naar de leesouders toe, met een 
positief resultaat als gevolg. Deze lijn willen 
wij graag weer voortzetten. Wij zouden het 
zeer waarderen als u zich aanmeldt als 
leesouder voor groep 3. Het is 15 minuten per 
dag. Het liefst elke dag maar lukt u dit niet dan 
graag op de dagen dat u wel kunt. Graag 
aanmelden bij juf Haidy. 
 
Rots & Water 
De kinderen uit de groepen 5 volgen de 

training Rots & Water. 
Deze wordt gegeven 
door juf Dewhi in de 
speelzaal op de 

Hoensbroeksingel. Rots & Water heeft als doel 
het verbeteren van zelfbeheersing, 
zelfreflectie, zelfvertrouwen, en 
communicatieve- en sociale vaardigheden. 
Daarnaast zijn het leren maken van eigen 
keuzes en het leren gaan van een eigen weg 
belangrijke thema’s. 
 
Pauze hapje  
Op RK de Regenboog wordt veel aandacht 
besteed aan gezonde voeding. Er wordt 
gewerkt met een gezonde pauzehap. Dat 
houdt in dat de kinderen in de kleine pauze 
groente dan wel fruit eten óf eventueel een 
boterham kunnen eten. Daarbij kan water of 
melk gedronken worden. Voor een 
abonnement op de schoolmelk kunt u terecht 
bij juf Mary. 
 
Inleveren rapporten 
Aan het einde van het vorig schooljaar hebben 
alle kinderen hun rapport mee gekregen. Het 
verzoek aan u is om deze map in te leveren bij 
de nieuwe juf of meester. 
 
Zomeravond op de boerderij 
Op vrijdagavond 31 augustus zijn alle 
kinderboerderijen in Rotterdam geopend tot 
20.00 uur. Tussen 17.00 en 18.00 uur wordt 
er, tegen een geringe vergoeding, voor een 
kop soep gezorgd. Iedereen is welkom. 

Brede school 
Komende week begint de Brede School. Er zijn 

veel leuke 
activiteiten om 
aan deel te 
nemen. Alle 
activiteiten 
duren tot aan 

de herfstvakantie. Deze zijn gratis, maar niet 
vrijblijvend. Afmelden kan bij meester Mark, 
Jasper, Mohamed en Adam. 
 
Gezonde traktatie 

Tanisha is 10 jaar geworden en 
trakteerde heerlijke 
druiven. Ook 
Gishayro was jarig. Hij 
trakteerde vers fruit 

met vla. Van harte gefeliciteerd! 
 
Jubileum juf Mariëtta 

We zijn dit schooljaar extra 
feestelijk begonnen, want juf 
Mariëtta is dit jaar al 40 jaar juf! 
In al die jaren zijn er heel wat 
Beverwaardse kinderen door haar 
handen gegaan. Onze 

bovenschoolsmanager, Tabitha Verhulst, heeft 
haar in het zonnetje gezet en een mooi 
cadeau overhandigd. Gefeliciteerd met deze 
topprestatie, juf Mariëtta! 
 
Belangrijke data 
01.09 Medezeggenschapsvergadering 
07.09 Koffieochtend ouders 
10.09 Kennismakingsgesprek groep 3 t/m 7 
11.09 Kennismakingsgesprek groep 3 t/m 7 
12.09 School gesloten van wege staking; alle 

kinderen vrij. 
13.09 Kennismakingsgesprek groep 3 t/m 7 
 Schoolsportvereniging feest 
14.09 Koffieochtend ouders

 
 
 
 


