
 

Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 

 

     Ouderinfo 21 september 2018 
 Schooljaar 2018-2019 nr. 4 
  
           www.rkregenboog.nl  info@rkregenboog.nl 
 ouderbijdrage : NL 49 INGB 0654087695 
 overblijf : NL 93 INGB 0654087679 

 

Lezen in groep 3 
Het automatiseren van 
letters en het snel lezen 
van woordjes wordt 
ontzettend leuk … als je dit 
staand op je tafel mag 

doen! En wat ging het goed. De kinderen 
wilden niet meer stoppen.  
 
Schrijfdans 
Schrijfdans is een schrijf- en 

bewegingsmethode voor 
o.a. de kleuters. Op 
muziek worden 
basisschrijfbewegingen 
ingeoefend. Deze week 

werd de lusbeweging aangeleerd. Het thema 
circus leende zich 
daar goed voor. 
Elke clown heeft 
nu een mooie bos 
krullen gekregen.  
 
Circus bij de kleuters 
Als je een circusvoorstelling aan de peuters 

wilt geven, moet er hard 
geoefend worden. En dat 
deden deze kanjers. Na het 
schminken van een rode neus 
en gele wangen, kon de 
generale repetitie beginnen.  

De kinderen hebben het geweldig gedaan! 
 
Onwijze moeders 
‘Onwijze moeders’ is een project vanuit de 
politie. In verschillende bijeenkomsten vertelt 
de wijkagent, aan ouders van kinderen, wat 
deze meemaakt in de Beverwaard. Hoe het 
hangen op straat kan leiden tot criminaliteit 
en welke rol foute vrienden daarbij spelen. 
Ook kunnen er thema’s aan bod komen zoals 
straatcultuur, loverboys, grooming en social 
media gebruik. 

Op 12 oktober organiseert onze medewerker 
ouderbetrokkenheid, juf Haidy, de eerste 
bijeenkomst. U bent, vanaf 9.00 uur, van harte 
welkom in de MFO. Wij hopen op een grote 
opkomst.  
 
Young professionals 
Tijdens de ouderkoffie heeft RK de Regenboog 

een aantal young 
professionals op 
bezoek gekregen. Dit 
zijn jonge 
medewerkers van de 

gemeente Rotterdam die de stad niet alleen 
van achter hun computer willen leren kennen, 
maar de deelgemeentes ook een bezoek 
brengen. Zij zijn een stuk wijzer geworden, 
door met verschillende ouders in gesprek 
gegaan over de wijk Beverwaard.  
 
Jeugdverpleegkundige 

Vanuit het Centrum Jeugd en 
Gezin (CJG) is er een 
jeugdverpleegkundige 
gekoppeld aan onze school.  
Haar naam is Omayra 
Brandveen. Zij komt iedere 
maand bij ons op school voor 

een inloopspreekuur in de MFO. U kunt bij 
haar terecht met vragen over de opvoeding en 
ontwikkeling van uw kind. Hierbij valt te 
denken aan vragen over onzekerheid, 
beïnvloedbaar zijn, slecht slapen, opstandig 
zijn, groei, etc. Voor het inloopspreekuur 
hoeft u geen afspraak te maken. Lukt het u 
niet te komen dan kunt u haar telefonisch 
bereiken op nummer 010-4444603.  
 
Rotterdamse Onderwijsparade 
De gemeente Rotterdam organiseert op 5 
oktober de Rotterdamse Onderwijsparade in 
Kino aan de Gouvernestraat. Het thema is 
Onderwijs, Opvoeden en Omdenken.   
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Elke ouder wil dat zijn kind lekker in zijn vel 
zit, leuk met andere kinderen kan spelen en 
het goed doet op school. De Onderwijsparade 
heeft workshops die u tips geven hoe u nog 
beter uw kind kan steunen in zijn of haar 
ontwikkeling. Zie voor verdere info 
www.onderwijsparade.nl. 
 
Kinderboekenweek 
Op woensdagmiddag 3 oktober organiseert 
bibliotheek IJsselmonde het 
kinderboekenfestijn ‘Het Vrolijke Vrienden 
Kinderboekenfestival’. Er worden 
verschillende theater-, voorlees-, dans-, 
zwaardspel- en tekenworkshops 
georganiseerd. Ook draaien er diverse films. 

De toegang is gratis maar er moeten vooraf 
online tickets gereserveerd worden.  
 
Schrijfles in de groepen 3 
In groep 3 maken de kinderen zich klaar voor 

de schrijfles. Dat 
doen zij met klei. 
Iedereen heeft 
een eigen stukje 
klei in een bakje. 
Zij hebben een 
grote bal gemaakt, 

een slang en tot slot kleine balletjes. Nu zijn zij 
klaar om te schrijven!  
 
 
 

Belangrijke data 
24.09 Inloopochtend peuterspeelzaal 
 Inloopmiddag kleuters 
25.09 Inloopochtend peuterspeelzaal 
26.09 inloopochtend kleuters 
 Rots- en Watertraining groepen 5 
27.09 Inloopochtend schoolverpleegkundige CJG 
 Inloopochtend peuterspeelzaal 
 Haventaaltrip groep 6 
28.09 Inloopochtend peuterspeelzaal 
 Koffieochtend ouders 
01.10 Mindfulness groepen 4 
 Ouderbijeenkomst IK ben KI 
02.10 Inloopmiddag kleuters 
03.10 Start Kinderboekenweek 
05.10 Inloopochtend kleuters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


