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Sinterklaas
Wat was het Sinterklaasfeest weer een
geweldige happening op RK
de Regenboog. De
leerkrachten van groep 1-2
tot en met 4 hebben een
toneelstuk opgevoerd in de
Focus. In het programma
‘So you think you can be a
friend’ hebben zij een echte
vriend voor de Sint gevonden! Juf Areti
warmde de zaal op met verschillende
Sinterklaasliedjes. Na afloop kregen alle
kinderen een zakje met heerlijke pepernoten
mee naar huis. Gelukkig had de Sint ook nog
tijd om op school langs te komen. Hij werd
begeleid door zijn Pieten en de bodyguards uit
groep 8. De meiden uit groep 8 voerden een
dansje op voor de Sint. Wat ontzettend fijn
dat de op het plein aanwezige ouders, alle
ruimte gaven aan de kinderen. Zo konden de
kinderen volop genieten van het feest.
Hierbij willen wij alle ouders bedanken die
geholpen hebben met de Sintversieringen
maken en ophangen.
Schaatsen
Op donderdag 13 november gaan de groepen
7 en 8 schaatsen. De kinderen zijn verplicht
om handschoenen aan te doen, anders mogen
zij de schaatsbaan niet op! Kleed uw kind deze
dag warm aan en geef een muts en/of sjaal
mee. Wij zijn op tijd weer terug. Het vervoer
naar en van de schaatsbaan wordt verzorgd.
Overblijfouders gevraagd
Zowel voor het hoofdgebouw als voor de
dependance, zijn wij dringend op zoek naar
overblijfouders. U krijgt hier een vergoeding
voor. Aanmeldingen graag via juf Haidy.

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Partnerschool van Feyenoord
RK de Regenboog is een samenwerking met
Feyenoord aangegaan
en mag zich vanaf nu
Feyenoord Partner
School noemen. Dit
houdt in dat er voor
alle groepen, zowel onder als buiten
schooltijd, een inhoudelijk sterk programma
wordt opgezet. Natuurlijk speelt
sport daar een belangrijke rol in.
Er is gestart met een leuke,
intensieve ‘Voetjebal’-les voor de
kleuters. Al voetballend leerden
zij verschillende trucjes door
samen te werken. De kinderen
hebben genoten!
Ouder-kind activiteit peuterspeelzaal
Op donderdag 13 december wordt er een
ouder-kind-knutselactiviteit georganiseerd. U
bent van harte welkom om hieraan mee te
doen. Op het hoofdgebouw bent u welkom
van 11.15 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 14.00
uur. Op de Hoensbroeksingel is dat van 11.00
tot 12.00 uur en van 14.00 tot 15.30 uur.
BMX Clinic
De groepen 5, 6 en 7 hebben een BMX-clinic
gehad. Op een speelse
manier leerden zij
fietsvaardigheden
zoals
balanceren en hindernissen
nemen. Daarnaast kunnen zij
nu allemaal een fietsband
plakken. Altijd handig!

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

Spelletjes in groep 5a

Na een drukke
Sinterklaasviering
hebben de kinderen
bij juf Mariska heerlijk
ontspannen tijdens de
spelletjesochtend. Wat leuk dat ouders
hebben meegespeeld.
Bakkerijbezoek Uljee

De groepen 3 hebben
een bezoek gebracht
aan bakkerij Uljee. De
bakker heeft laten zien
hoe brood gemaakt en
gebakken wordt. De kinderen mochten kijken
bij het maken van puddingbroodjes en het
inpakken van de banketstaven. Alle kinderen
hebben een krentenbol en een zakje
letterkoekjes meegekregen. Wat was dit een
lekkere en leerzame excursie!

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Peuterbank
De peuters hebben een mooie bank gekocht
waarop ouders met hun kinderen samen
kunnen lezen. Zoals u kunt
zien, wordt hier gelijk goed
gebruik van gemaakt!

Belangrijke data
13.12 Schoolschaatsen groepen 7 en 8
Ouderkind-activiteit peuterspeelzaal
14.12 Mindfulness groepen 4
Koffieochtend ouders
18.12 Kerstdiner peuterspeelzaal
19.12 kerstdiner groepen 1-2 t/m 8
20.12 Kerstviering
21.12 Alle kinderen vrij

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

