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Inspectie peuterspeelzalen 
Eind september heeft de GGD Rotterdam-
Rijnmond een onaangekondigd 
inspectiebezoek uitgevoerd bij onze 
peuterspeelzaal op het hoofdgebouw en de 
Hoensbroeksingel. Zij doen dit jaarlijks. Het 
oordeel van de inspecteur was zeer positief. 
Het is fijn dat ook de inspecteur ziet dat de 
peuterspeelzaal op RK de Regenboog een 
open, ontspannen en veilige omgeving biedt 
waar peuters zich optimaal kunnen 
ontwikkelen.  
 
Studiedag 
Vandaag waren de kinderen vrij i.v.m. een 
studiedag. Maar wat doen de meesters en 
juffen op zo’n dag? De peuterjuffen hebben 
weer veel geleerd over de nieuwe methode 
die wij gebruiken, Uk & Puk. Zij hebben 
materialen bekeken en hebben ook zelf nieuw 
materiaal gemaakt. De kleuterbouw is 
wederom aan de slag gegaan met Spel. Ook 
hebben zij het komende thema gezamenlijk 
voorbereid. De groepen 3 zijn dit schooljaar 
officieel gestart met Spelend Leren. Vandaag 
is er uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen 
thema. Ook de groepen 3 hebben samen het 
nieuwe thema voorbereid. De groepen 4 t/m 8 
hebben vandaag veel geleerd over het gebruik 
van weektaken en op welke manieren je deze 
kunt inzetten. Zij zijn hiermee aan de slag 
gegaan en hebben hun eigen format 
gecreëerd. Hier wordt in een latere 
bijeenkomst op teruggekomen. 
 
Overblijfouder gezocht 
Op het hoofdgebouw is er op de vrijdag 
ruimte vrijgekomen voor een overblijfouder. 
Als u interesse heeft, kunt u zich melden bij juf 
Haidy.

 
Jubileum juf Eunice 

Vandaag is juf Eunice tijdens de studiedag in 
het zonnetje gezet. Deze 
topper werkt namelijk al 
25 jaar in het onderwijs! 
En ieder kind die ooit bij 
haar in de klas heeft 

gezeten weet dat het een feest is om haar als 
juf te hebben. Uit handen van de 
bovenschoolsmanager van de RVKO ontving zij 
een mooi kunstwerk. Gefeliciteerd! 
  
Popcornparty 
Ook dit jaar heeft de kleuterbouw de 
Kinderboekenweek 
afgesloten met de 
popcornparty. Juf 
Haidy en meester 
Thomas hebben  
daarvoor de  ouderkamer omgetoverd tot 
Pathé de Regenboog. 
Het was een feest om filmpjes van 
kinderboeken te bekijken met popcorn en 
limonadesiroop op schoot! 
 
Tennistoernooi 
Vier kinderen uit 
groep 8 hebben 
meegedaan aan het 
tennistoernooi. Wat 
een goede resultaten 
hebben zij behaald. 
Kinsley en Davina zijn derde geworden, Amy 
werd tweede. Amy mag RK de Regenboog nu 
vertegenwoordigen bij de Finals in Ahoy. Wat 
een eer! 
 
Halloween 
Op 27 oktober wordt Halloween gevierd in de 
Beverwaard. Ook RK de Regenboog staat in 
het winkelcentrum met een kraam. Kom je 
gezellig even langs?   
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LED-groep 
De LED-groep staat voor Leer Extra Dingen, 

ook wel 
talentonderwijs 
genoemd, en wordt 
door juf Tineke 
gecoördineerd. De 
kinderen, die 
hiervoor geselecteerd 

zijn, gaan in kleine groepjes aan de slag met 
allerlei uitdagende materialen en -projecten. 
Zij krijgen verdiepende stof aangeboden om 
o.a. te leren ‘leren’, plannen en samenwerken. 
Afgelopen weken hebben de kinderen geleerd 
een mindmap te maken en picto’s te 
ontwerpen. Uitgewerkte opdrachten worden 
bewaard in een door henzelf ontworpen map. 
U bent van harte welkom om op dinsdag langs 
te komen en een les bij te wonen. Voor vragen 
over de LED-groep kunt u contact opnemen 
juf Tineke.  
 
Groepen 3 Deze week hebben de groepen drie 

voor het eerst met de letterdoos 
gewerkt. De 
kinderen 
vonden het 
geweldig om 
van letters 

woorden te maken. Na al dat 
harde werken konden de 

kinderen zich heerlijk ontspannen tijdens de 
speelgoedmiddag.   
 
Kleutergym  

De kleuters hebben een 
eigen speelzaal waar zij op 
vrijdag gymles krijgen van 
meester Mark. Maar wat 

doe je als de grote gymzaal op het 
hoofdgebouw onverwacht vrij is? De gymles 
verplaatsen! De kleuters hebben geleerd te 
zwaaien in de touwen, te klimmen in het 
klimrek, hun evenwicht te bewaren op een 
smalle bank en hoe trefbal te spelen. Wat 
hebben zij genoten.   

 Hoensbroeksingel 
De loopbrug bij de 
Hoensbroeksingel is 
vervangen zodat 
iedereen er weer veilig 
overheen kan lopen. 
Natuurlijk moesten de 

werkzaamheden even geïnspecteerd worden 
door de peuters. Zij hebben van de 
werkmannen uitleg gekregen hoe een brug 
gebouwd wordt.  
 
Brede School activiteiten 
Na de vakantie begint de Brede School weer 
met nieuwe activiteiten waaraan 
deelgenomen kan worden. Alle activiteiten 
duren tot aan de kerstvakantie en zijn gratis 
maar niet vrijblijvend. Afmelden kan bij 
meester Mark, Jasper, Mohamed en Adam. 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten in de herfstvakantie 
Je hoeft je niet te vervelen in de 
herfstvakantie. In bibliotheek IJsselmonde is 
er op dinsdag 23 oktober een workshop ‘Stop 
Motion’ waar je zelf animatiefilms leert 
maken. Pit010 zet je in beweging op 
woensdagmiddag 24 oktober. Je kunt sporten 
en spelletjes spelen op het Middachten-
plantsoen. De Focus organiseert een knutsel- 
en wereldse kookmiddag op woensdag 24 
oktober 
 
Uitsteekvormpjes 
Voor hun nieuwe thema ‘De (banket)bakker’ 
zijn de groepen 3 nog op zoek naar de 
lettervormpjes die momenteel bij de Albert 
Heijn verkrijgbaar zijn. Heeft u er nog een paar 
over? U zou ons er een groot plezier mee 
doen! 

  
Belangrijke data 
21.10 Herfstvakantie tot en met 26 oktober 
27.10 Halloween Beverwaard 
29.10 Start school 


