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De Regenboogweken
Deze week staat de rode schoolregel
‘Materialen die ik gebruik en deel, ruim ik op
en laat ik heel’ centraal. Er wordt in de
klassen onder andere extra aandacht besteed
aan het feit dat iedereen zijn eigen spullen
gebruikt. Wil je toch iets lenen dan vraag je
dat netjes.
Meester Mohamed
Elke vrijdagochtend is onze gymleerkracht,
meester Mohamed, in de ouderkamer
aanwezig om sportvragen van ouders te
beantwoorden. Ook helpt hij bij het
aanvragen van het jeugdsport- en
cultuurfonds. Het jeugdsportfonds is 1 jaar
geldig. Als u dit vorig jaar heeft aangevraagd,
kunt u bij meester Mohamed langskomen om
het opnieuw aan te vragen.
MemoQuest speeltoestel
Het MemoQuest speeltoestel is een interactief
quizspel. Het bestaat uit
6 blauwe palen en
combineert sporten,
spelen, leren, bewegen.
Op 5 september is het
MemoQuest
speeltoestel, geplaatst in het park aan de
Schinnenbaan, officieel in gebruik genomen
door wethouder Bert Wijbenga. RK de
Regenboog was hierbij uitgenodigd. De
gemeente Rotterdam hoopt dat het
speeltoestel kinderen aanzet om vaker buiten
te spelen.
Muzieklessen groepen 5 en 6
Deze week zijn de groepen 5 en 6 begonnen
met het project ‘Kennismaken met
instrumenten.’ Gedurende 6 weken krijgen de
leerlingen les in het bespelen van de trompet
en elektronische drums. De lessen worden
gegeven door 2 muziekdocenten van de SKVR.
Hoofdgebouw
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In de week voor de herfstvakantie wordt het
project afgesloten met een presentatie voor
ouders.
Schooltuinen
De oogsttijd is aangebroken bij de
schooltuinen. De
kinderen uit groep 7
zullen de komende
weken thuiskomen
met maïs,
sperziebonen, courgettes, pepers en uien. Het
is verstandig uw kind laarzen aan te doen en
een grote tas mee te geven vanwege de goede
oogst.
Informatieochtend peuterspeelzaal
Dit jaar organiseert de peuterspeelzaal
inloopochtenden. Deze zijn op 24, 25, 27 en
28 september. U kunt zich aanmelden voor
één ochtend. In de groep gaat u een activiteit
zien op het gebied van rekenen, taal, motoriek
of sociaal emotionele ontwikkeling.
Aansluitend bent u welkom in de ouderkamer
(MFO) op het hoofdgebouw, waar wij verder
uitleggen op welke manier wij werken. Ook
heeft u daar de gelegenheid om vragen te
stellen. Tevens worden er filmpjes getoond
van de klas van uw kind. De ouders van de
Hoensbroeksingel lopen, na afloop van de
inloopochtend, met een leidster mee naar het
hoofdgebouw. De info-ochtend zal rond 10.15
uur afgelopen zijn.
Inlooplessen bij de kleuters
U bent van harte welkom om, na een korte
presentatie in de ouderkamer (MFO), een les
bij te wonen in de klas van uw kleuter. U kunt
aansluiten op maandagmiddag 24 september,
woensdagochtend 26 september,
dinsdagmiddag 2 oktober of vrijdagochtend 5
oktober.
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Letters leren in groep 3
De groepen 3 hebben al hard gewerkt dit
schooljaar. Het eerste
werkboekje is klaar en de
eerste letters zijn geleerd.
Wat een knappe kinderen.
Huiswerkbegeleiding
Op RK de Regenboog wordt
huiswerkbegeleiding gegeven. Helaas zit deze
huiswerkbegeleidingsklas vol en hebben wij al
bij aanmeldingen 'nee' moeten verkopen. Het
Buurtsteunpunt Beverwaard kan wellicht
uitkomst bieden. Zij geven aan dat er een
mogelijkheid is om deel te nemen aan hun
huiswerkbegeleidingsklas in de Focus. De
huiswerkbegeleiding wordt gegeven door
vrijwilligers en is bedoeld voor leerlingen uit
groep 6 t/m 8.
Overblijfkrachten
De groepen 3 en 4 zijn dringend op zoek naar
twee overblijfkrachten. Heeft u interesse om,
tegen een vergoeding, ons daarbij te helpen?
Geef u a.u.b. op bij juf Haidy
Gezonde traktatie
Eray is 5 jaar geworden en had een
originele en gezonde traktatie
meegenomen. In elk flesje zaten
druiven, snoeptomaatjes, een
worteltje en een komkommertje.
Iedereen heeft gesmuld!
Chromebooks
De groepen 3 hebben van de week geoefend
met hoe te werken op
een chromebook. Nu
dat bekend is, hebben
zij deze voor het eerst
gebruikt bij de rekenles. Wat was dat leuk.

Medezeggenschapsraad
Maandagavond heeft de
eerste vergadering van de
medezeggenschapsraad
(MR) plaatsgevonden van dit
schooljaar. De MR is een
wettelijk ingestelde raad.
Hierin kunnen ouders en
leerkrachten meedenken over het beleid van
de school. De MR heeft vaak een adviserende
maar zeker ook weleens een beslissende rol in
beleidszaken. Wanneer je als ouder in de MR
zit, mag je in principe elk onderwerp
betreffende het beleid van de school ter
sprake brengen. Het is natuurlijk niet de
bedoeling dat er problemen met individuele
leerlingen of leerkrachten worden besproken.
Wel kunnen er zaken op de agenda gezet
worden waar je zorgen of ideeën over hebt.
In de ouderinfo zal regelmatig nader ingegaan
worden op onderwerpen die besproken
worden in de vergadering.
De onderwijsparade
Iedere ouder wenst zijn kind toe lekker in zijn
vel te zitten, fijn contact te hebben met
andere kinderen en dat het goed gaat op
school. Daarover gaat de onderwijsparade. Er
wordt verteld hoe je door om te denken van
een probleem een mogelijkheid maakt. Kijk
naar wat er is en wat er zou kunnen zijn om
van een gebrek een talent te maken. De
onderwijsparade wordt op 5 oktober
gehouden in Kino te Rotterdam. Aanmelden
kan via www.onderwijsparade.nl. Voor
eventuele vragen kunt u terecht bij juf Haidy.

Belangrijke data
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
18.09 Studiedag: alle kinderen vrij
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