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Pietenhuis
Alle peuters en kinderen van de groepen 1-2
en 3, hebben een bezoek
aan het Pietenhuis
gebracht. Daar mochten zij
een kijkje nemen in de
werkkamer van de Sint. De
kinderen konden verschillende activiteiten
doen: kruidnoten bakken, pakjes inpakken en
bezorgen, verkleden en kleuren. Piet heeft
toegezegd dat wij volgend jaar weer van harte
welkom zijn. Rommelpiet heeft zijn excuses
aangeboden voor alle troep die hij gemaakt
heeft op school!
Overblijfouders gevraagd
Zowel op het hoofdgebouw als op de
dependance zijn wij op zoek naar
overblijfouders. Als u bereid bent om dit,
tegen een kleine vergoeding, op u te nemen
dan kunt u zich aanmelden bij juf Haidy.
Handhaving
Afgelopen week is er door de Handhaving en
politie flink gecontroleerd op het
Gronsvelderf. Automobilisten zijn
aangesproken op hun rij- en parkeergedrag.
Wij zijn hier als school blij mee omdat het de
veiligheid van al onze kinderen ten goede
komt.
Excursie groepen 3
De kinderen uit groep 3 werken al een tijdje
aan het thema ‘banketbakker’. Op dinsdag 4
december gaan zij op bezoek bij een echte
bakkerij! Doordat wij vroeg vertrekken, blijven
alle kinderen kosteloos over. Denkt u aan een
lunchpakketje met voldoende eten en
drinken? Wij zoeken nog begeleiders. U kunt u
aanmelden bij de juf.

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Onwijze moeders
Op 7 december wordt de tweede bijeenkomst
van het project ‘Onwijze moeders’
georganiseerd. Dit keer staat het gebruik van
vuurwerk centraal. Naast de politie zijn er
andere instanties aanwezig, zoals de
wijkhandhavers, waarmee u in gesprek kan
gaan. Ook sluiten de onwijze moeders, van
eerdere edities in Delfshaven, aan om over
hun deelname te praten. Alle ouders zijn,
vanaf 9.00 uur, van harte welkom in de
ouderkamer. Wij hopen op een hoge opkomst.
Techniekles
Dinsdag hebben de kinderen van groep 7b,
onder leiding van juf Yvonne, een techniekles
gehad. Hierin hebben zij met
behulp van een batterij en
elektriciteitskabeltjes
verschillende schakelingen
gemaakt. Zij hebben geleerd
wanneer de kring gesloten is,
wanneer niet en wat de gevolgen daarvan dan
zijn. Iedereen was erg nieuwsgierig en heeft
enthousiast aan de opdrachten gewerkt.
Voortgezet Onderwijsavond
Op maandag 26 november was er de jaarlijkse
Voortgezet Onderwijsavond voor de ouders
van de groep 8 kinderen. Tijdens deze avond
kregen ouders informatie over hoe het
onderwijsstelsel in Nederland in elkaar steekt,
wat de Rotterdamse Plaatsingswijzer inhoudt
en op welke manier een schooladvies tot
stand komt. Voor alle ouders was er een handout beschikbaar, waarin alle informatie nog
eens rustig nagelezen kon worden. Fijn dat er
zoveel animo was voor deze avond.

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

Gevonden voorwerpen
Mist u een kledingstuk, een tas of iets anders
dat uw kind op school kwijtgeraakt zou
kunnen zijn? Zowel op het hoofdgebouw als
op de dependance staat een overvolle bak
met gevonden voorwerpen. Kom gerust even
langs om te zoeken. Alle spullen die voor de
kerstvakantie niet zijn opgehaald, worden aan
een goed doel gedoneerd.

Excursie groepen 6
De groepen 6 zijn op excursie naar het
Educatief Informatie Centrum Mainport
geweest. De kinderen hebben kennis gemaakt
met de haven en de industrie. De nadruk lag
op het vergroten van de woordenschat van de
kinderen, waarbij zij tegelijkertijd kennis
hebben gemaakt met de verschillende
beroepen die daar zijn.

Bliksemstage groep 8b
Groep 8b heeft tijdens de
bliksemstage meegewerkt
bij verschillende bedrijven.
De kinderen gingen gingen
naar restaurant 13, de
afdeling Leerplicht bij de gemeente
Rotterdam, PIT010 en de VO-school
Veenoord.

Pietengym

Zwemdiploma
Deze kanjers uit groep 6 hebben hun
zwemdiploma behaald. Van harte
gefeliciteerd.

Klein ongelukje
Soms heeft een kleuter een natte broek als
gevolg van een klein ongelukje. Wij raken door
onze voorraad broeken heen. Misschien kunt
u ons hierbij helpen?

Pieten moeten fit en sterk zijn.
Wat fijn dat RK de Regenboog
gymmeesters heeft die daar
een handje bij kunnen helpen.

Voorlichting politie groepen 8
Vandaag zijn de
wijkagenten Mark
en Saskia op school
geweest om met de
leerlingen van
groep 8 te praten over het gebruik van
vuurwapens. Het was een interessante les!
Sintfeest
Woensdag 5 december bezoekt Sinterklaas
met zijn Pieten RK de Regenboog. Wij
verwelkomen hen op het plein van het
hoofdgebouw. Alle ouders zijn welkom om dit
feest met ons mee te vieren. De kinderen zijn
op de gebruikelijke tijd uit. Wij kijken ernaar
uit om Sinterklaas en zijn Pieten te begroeten
en gaan er een gezellig feest van maken!

Belangrijke data
04.12 Peuters Sintfeest, middag peuters vrij
05.12 Sintfeest groepen 1-2 t/m 8
07.12 Koffieochtend ‘Onwijze moeders’
BMX clinic groepen 5 en 6
13.12 Schoolschaatsen groepen 7 en 8
14.12 Mindfulness groepen 4
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