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RVKO-dag dinsdag 18 september
RK de Regenboog maakt deel uit van de RVKO.
Net als nog ruim 60 scholen in en rond
Rotterdam. Nu het onderwijs in Nederland in
zwaar weer verkeerd, is het extra fijn om deel
uit te maken van deze stichting. Samen staan
we sterk en helpen we elkaar! Eén keer per 5
jaar is er een gezamenlijke dag waarop alle
medewerkers van de RVKO samen komen.
Deze dag start met een bijeenkomst in de
Laurenskerk. ’s Middags wordt er input
gegeven voor het nieuwe strategisch beleid
voor de jaren 2019-2023. Waar gaan we als
RVKO heen? Wat zijn onze plannen? Wat
vinden wij belangrijk?
Dinsdag 18 september zijn alle RVKOscholen, dus ook RK de Regenboog, gesloten.
Wij begrijpen dat het heel onhandig uitkomt,
gezien de staking van vorige week. Misschien
dat het mooie weer, dat wordt verwacht, het
ongemak iets verzacht.
Stakingsdag
Hierbij willen wij alle ouders bedanken voor
de steun tijdens de stakingsdag van afgelopen
woensdag.
Schoolsportvereniging feest
Gisteren is het
SSVFEEST gevierd. Er
hebben zich veel
kinderen opgegeven
om deel te nemen. Zij
konden zes
verschillende sporten uitproberen. Het was
een geslaagde middag. Heeft iemand niet
meegedaan met het feest? Niet getreurd. De
komende weken krijgen de kinderen brieven
om gratis de sporten uit te proberen, die ook
tijdens het feest zijn aangeboden.
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Thema Circus
De kleuters zijn gestart met het thema circus.
Zij kregen bezoek van een
verdrietige clown. Haar
ballon was stuk gegaan
tijdens het blazen. De
kleuters hebben de clown
aan een nieuwe ballon geholpen zodat zij
weer vrolijk terug kon keren naar het circus.
De peuters werden daarna verrast op een
circusvoorstelling. De
kleuters hadden acts
ingestudeerd, zoals
het balanceren op één
been, hoepelen en
goochelen. Wat een feest was het!
Planbord groepen 3
Nadat het schoolwerk
af is in de klas, mogen
de kinderen op het
planbord kiezen welke
speel-leerwerkjes zij
gaan doen. Vanmiddag
bestond dat uit de
lettermuur, letters en woorden stempelen,
woordloco etc. Al spelend kunnen de kinderen
zelf kiezen waar zij nog meer mee willen
oefenen.
Open dag AZC
Op zaterdag 22 september, tevens Nationale
Burendag, is het open AZC-dag. Dit is een
jaarlijks initiatief van Centraal Orgaan opvang
asielzoekers, ministerie van Justitie en
Veiligheid en VluchtelingenWerk Nederland.
Het asielzoekerscentrum in de Beverwaard
opent de deuren van 13.00 tot 16.00 uur.
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Belangrijke data
18.09 Studiedag: alle kinderen vrij
21.09 Koffieochtend ouders
Start mindfulness groepen 4
24.09 Inloopochtend kleuters
Inloopochtend peuterspeelzaal
25.09 Inloopochtend peuterspeelzaal
27.09 Inloopochtend schoolverpleegkundige CJG
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