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Kinderboekenweek
Van 3 tot en met 14 oktober wordt de
Kinderboekenweek georganiseerd. Het thema
is dit jaar 'Vriendschap'. Er vinden in alle
groepen weer veel leuke activiteiten plaats,
zoals een teken-, schrijf- en voorleeswedstrijd.
Ook wordt in alle klassen extra vaak
voorgelezen uit boeken die bij het thema
passen. Wij zijn erg blij met de hulp van alle
ouders die mee hebben geholpen de gangen
te versieren. Op woensdagochtend 3
oktober openen wij, vanaf 8.40 uur, de
kinderboekenweek op het plein van het
hoofdgebouw.
U bent van
harte welkom
om te komen
kijken.
Van de medezeggenschapsraad (MR)
De medezeggenschapsraad heeft op maandag
3 september de eerste vergadering van dit
schooljaar gehad. Hierin is afscheid genomen
van juf Pamela die, na vele jaren inzet, haar
plek heeft overgedragen aan juf Annemarie.
Verder is er gesproken over diverse algemene
zaken, het jaarverslag van vorig schooljaar en
het plan voor komend schooljaar. De MR heeft
er veel zin in om er een topjaar van te maken.
Meer informatie over de MR kunt op de
website vinden. Als u een vraag heeft kunt u
deze mailen naar mr@rkregenboog.nl.
Ouderbijdrage
Heeft u de ouderbijdrage al betaald of is het u
ontschoten? U kunt de bijdrage overmaken op
rekeningnummer NL 49 INGB 065.40.87.695
onder vermelding van de naam van uw kind.
Islemunda
Op woensdagmiddag 3 oktober draait de film
‘Casper & Emma maken theater’. Voor
kinderen vanaf 5 jaar.
Hoofdgebouw
010-482.04.63

Afscheid meester Paul
Na 16 jaar op RK de Regenboog
gewerkt te hebben, gaat
meester Paul dichter bij huis aan
de slag. Als leerkracht in de
bovenbouw én als
bouwcoördinator, heeft hij veel
betekend voor onze leerlingen, ouders en
team. Wij wensen meester Paul veel plezier
toe op zijn nieuwe school.
Letters leren in groep 3
De groepen 3 hebben een nieuwe letter
geleerd, namelijk de ‘t’.
Voordat de kinderen deze
nieuwe letter op papier
gingen schrijven, hebben zij
hem eerst gemaakt met klei.
Wat zijn de kinderen trots!
Circus
De kleuters zijn druk bezig
met het thema circus. Om
een voorstelling te kunnen
geven, moet er eerst een
piste gebouwd worden.
Wat is dat goed gelukt!
Ouderbijeenkomst IK BEN KI
Maandag 1 oktober is er de
ouderinformatiebijeenkomst IK BEN KI. Deze
bijeenkomst is alleen voor de ouders van wie
de kinderen gaan deelnemen. U bent vanaf
19.00 uur van harte welkom in de ouderkamer
van de Parel.
Schooltuin
De groepen 7 hebben zelf pizza’s gemaakt op
de Schooltuin. De
kinderen moesten
ten eerste alle
ingrediënten wassen
en snijden, daarna
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Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

verdelen over de verschillende groepjes en
tenslotte hun eigen pizzapunt beleggen. Nadat
de pizza’s afgebakken waren, hebben de
kinderen lekker zitten smullen van hun
creaties.
Volgende week gaan we weer oogsten. Geef
uw kind een grote tas mee en bij voorkeur
kaplaarzen of oude schoenen.
Haven Taaltrip
De kinderen uit
groep 6 hebben de
Haven TaalTrip
gemaakt. Hierbij
bezoeken zij, en
maken zij kennis met, de verschillende
beroepen in de Rotterdamse haven. Er is veel
aandacht voor woorden die met de haven te
maken hebben, zoals containers, vrachtschip
etc. Ook is een bezoek gebracht aan het
Educatief Informatie Centrum Mainport. Hier
hebben zij diverse workshops gevolgd.
Getallenlijn
Als je wilt leren rekenen moet je de
getallenlijn goed uit je hoofd
kennen. Daarom hebben de
kinderen uit de groepen 3 een
getallenlijn-estafette gedaan.
Het groepje dat als eerste de
getallenlijn op volgorde had,
had gewonnen. Wat is
rekenen dan leuk!
Inloopochtend peuters
Wat fijn dat zoveel ouders de
inloopochtenden bezocht hebben. Na het
bijwonen van een activiteit in de groep
konden ouders onderling ervaringen
uitwisselen in de MFO. In een presentatie
werd onze visie en de doelen waaraan wij
werken, nader toegelicht. Alle ouders zijn het
erover eens dat het belangrijk is, dat een kind
lekker in zijn vel zit en
met plezier naar de
peuterspeelzaal komt

Op 5 oktober is er een boekstartbijeenkomst
waarin wordt uitgelegd hoe en welke boekjes
je voorleest aan je baby.
Doet Effe Mee
In de maand december gaan medewerkers
van Café “Doet Effe Mee” kerstpakketten
uitdelen aan eenzame ouderen in de
Beverwaard. Zij vragen, nu al, uw hulp bij het
vullen van deze pakketten. Heeft u houdbare
spullen over? Lever deze dan in bij het Café.
Als dank voor uw goedheid krijgt u een boek
uit hun bibliotheek mee nar huis. Voor meer
informatie kunt u terecht op
www.beverwaard.info.
Sportieve peuter taalles
Op de Hoensbroeksingel is een sportieve
taalles-pilot van start gegaan. Ouders en
peuters leren hier
spelenderwijs met taal om te
gaan. Na elke les krijgt een
peuter de logeer talent beer
mee naar huis. In een
schriftje mogen de ouders
een stukje schrijven wat de
beer heeft gedaan tijdens de
logeerpartij. De lessen worden gegeven de
een gymleerkracht. De peuters en hun ouders
waren enthousiast en erg betrokken.
Belangrijke data
01.10 Mindfulness groepen 4
Ouderbijeenkomst IK ben KI
02.10 Inloopmiddag kleuters
03.10 Start Kinderboekenweek
Rots- en watertraining groepen 5
04.10 Schrijver op bezoek groepen 4 en 6
05.10 Inloopochtend kleuters
Onderwijsparade
Ouderkoffie vervalt
08.10 Fittest groepen 3 en 4
10.10 Fittest groepen 7 en 8
Rots- en watertraining groepen 5
11.10 Fittest groepen 1 en 2
12.10 Fittest groepen 5 en 6
Ouderkoffie: politievoorlichting

Bibliotheek IJsselmonde
Op 3 oktober is er het ‘Het Vrolijke Vrienden
Kinderboekenfestival’ met verschillende
theater-, voorlees-, dans-, zwaardspel- en
tekenworkshops. De toegang is gratis.
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