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Peuters op de foto
De schoolfotograaf komt op bezoek. Deze
keer zijn de portretfoto’s in het zwart/wit.
Op donderdag 8 november zijn de peuters
van het hoofdgebouw aan de beurt. De
peuterleidsters wandelen samen met de
kinderen naar de Hoensbroeksingel. De
peuters van de Hoensbroeksingel gaan op
vrijdag 9 november op de foto. Bezoekt
uw kind deze dag normaliter niet de
peuterspeelzaal? Dan mogen zij extra
komen maar wel in hun eigen groep.
Graag vooraf overleg met de leidsters van
uw kind. De broertjes/zusjes foto worden
op beide dagen om 12.00 uur en 15.30 uur
gemaakt, locatie Hoensbroeksingel.
Reis om de wereld
Samen met twee
muzikanten van de
SKVR-muziekschool
maken de kinderen
uit groep 3 een
muzikale reis om de
wereld. Zij ontdekken hierbij muziek uit
verre landen. De muzikanten speelden
stukjes muziek waarna de kinderen
moesten raden uit welk land de muziek en
de instrumenten kwamen. Daarna
mochten zij zelf op de tabla spelen. Het
was heel leerzaam. Een muziekinstrument
bespelen is toch ook wel heel erg leuk.
Inloopochtend rekenles kleuters
Het was gezellig
druk bij de
kleuters.

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Er zijn veel rekenspelletjes gespeeld. De
kinderen genoten van alle aandacht.
Excursie groep 5a en 5b
Op dinsdag 6 november brengen de
groepen 5a en 5b een bezoek aan het
Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Zij
maken kennis met het verzamelen en
bewaren van dieren. De les van groep 5a
duurt tot 11.15 uur. Waarschijnlijk zijn zij
iets later dan 12.00 uur terug op school
terug. De les van groep 5b begint om
13.00 uur. Alle kinderen van groep
5b blijven die dag kosteloos over, zodat
we op tijd kunnen vertrekken. Vergeet u
geen lunchpakketje mee te geven?
Groep 5c gaat op 13 november. U wordt
hierover nog geïnformeerd.
Herfst
De herfst is begonnen. Het waait, het
regent, de bladeren vallen van de bomen
en de
paddenstoelen
schieten uit de
grond. Daar
hoort een mooie herfst knutsel bij. De
kinderen uit groep 3a hebben goed hun
best gedaan.
Spelend leren bij de kleuters
Talha en Jimmy hebben
tijdens het spelend leren
een garage van blokken
gemaakt. Nadat het
bouwwerk klaar was
konden de auto’s
geparkeerd worden.

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

Halloween
Op zaterdag 27 oktober
vierde de Beverwaard
het Halloween feest. Ook
dit jaar was RK de
Regenboog weer van de
partij. In onze kraam
konden de kinderen pompoenen, spookjes
en vampiers van mandarijnen maken. Wat
leuk dat er zoveel kinderen van onze
school langs zijn gekomen! Komt u ook
volgend jaar?

Gezonde traktatie
Voor de herfstvakantie zijn
Milana en Milano 6 jaar
geworden. Zij hebben op
mandarijntjes getrakteerd.
Sterre trakteerde voor haar 6e verjaardag
versierde appels, peren
en mandarijnen. De
kinderen hebben
gesmuld!

Belangrijke data
06.11 SKVR Dieren verzamelen, groepen 5a en 5b
07.11 SKVR Reis om de wereld, groepen 3c en 4a
08.11 Schoolfotograaf peuterspeelzaal hoofdgebouw
09.11 Schoolfotograaf peuterspeelzaal Hoensbroeksingel
Themaochtend ouderkoffie
Schoolfinale voorleeswedstrijd
12.11 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8
13.11 Rapportgesprekken groep 1-2 en 8
SKVR De Gruffalo, groepen 1-2 a, b, c en d
SKVR 360 ME, groepen 8
SKVR Dieren verzamelen, groepen 5 en 6a
14.11 SKVR Reis om de wereld, groepen 4b en 4c
SKVR 360 ME, groepen 7c
15.11 SKVR 360 MR, groepen 7a en 7b
Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige CJG
16.11 Inloop gymles peuterspeelzaal
Koffieochtend ouders
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