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Onwijze Moeders
Op vrijdag 7 december werd de tweede
bijeenkomst van ‘Onwijze Moeders’ door onze
medewerkster ouderbetrokkenheid, juf Haidy,
georganiseerd. De aanwezige ouders hebben
gesproken over verschillende problematieken
waar zij in de wijk Beverwaard tegenaan
lopen. De wijkagent heeft voorlichting
gegeven over veilig vuurwerk, waar dit te
kopen en hoe
de
vuurwerkbril
te gebruiken.
Het motto
van de politie
is: Verknal het niet voor jou en voor je
omgeving! Het was een zinvolle presentatie.
De kinderen uit groep 1-2 krijgen volgende
week een vuurwerkbril van school mee. Deze
zijn door de gemeente Rotterdam ter
beschikking gesteld om mogelijk oogletsel
door vuurwerk tegen te gaan. De kinderen in
de hogere groepen hebben de vuurwerkbril al
in voorgaande jaren ontvangen. De volgende
‘Onwijze Moeders’- bijeenkomst zal in het
teken staan van Sexting.

SpeeldagHB
Op zaterdag 9 maart 2019 wordt de tweede
speeldagHB Schiedam gehouden. Dit wordt
een dag vol activiteiten, experimenten en
informatie voor (vermoedelijk) hoogbegaafde
kinderen vanaf 3 jaar en hun ouders.
Uiteraard zijn ook andere gezinsleden van
harte welkom. Als er wordt ingeschreven vóór
31 december kost een kaartje € 5. Voor meer
informatie en het volledige programma:
www.speeldagHB.nl.

Rekenles groep 3

Kerstnieuws

Tijdens de rekenles in
groep 3 werd er in
duo’s samengewerkt.
De kinderen
probeerden zoveel
mogelijk sommen tot 20 op te lossen en dat
lukte goed!
Zwemtoernooi
David uit groep 6a heeft een geweldige
prestatie geleverd tijdens de
finale van het zwemtoernooi.
Hij heeft drie medailles
gewonnen. Van harte
gefeliciteerd, David!
Hoofdgebouw
010-482.04.63

De Luister Award IJsselmonde
Twee jaar geleden heeft Jayden, samen met
de kinderen uit groep 8,
meegedaan met de Luister
Award IJsselmonde. Hij
heeft een
toestel ontworpen om de
gezondheid in de Beverwaard
te verbeteren. Het project is
verder uitgewerkt door Lisa ten
Brug. Jayden heeft met zijn
ontwerp ‘De Heilige Meeuw’ de
Luister Award IJsselmonde gewonnen. Van
harte gefeliciteerd!

Kerstdiner peuterspeelzaal
Het kerstdiner voor de peuterspeelzaal wordt
gehouden op dinsdag 18 december. Zie voor
de tijden onderstaand schema. De
intekenlijsten hangen op de deur. Hier kunt u
aangeven wat voor lekkers u meeneemt.
16.30 – 17.30
Droomvlucht
Sprookjesboom
De Draakjes
Dwergen

Dependance
010-479.40.58

17.45 – 18.45
Kabouters
Roodkapje
Hans en Grietje
Doornroosje

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

Kerstdiner groepen 1-2 t/m 8
Dit jaar organiseert RK de Regenboog het
kerstdiner op woensdag 19 december. Op het
hoofdgebouw is dat van 17.15 tot 18.45 uur.
Op de dependance van 17.30 tot 19.00 uur.
De schooldeuren gaan 15 minuten voor
aanvang open. Wij hopen dat u ons wilt
helpen om er een smakelijk en sfeervol
kerstdiner van te maken. Om te voorkomen
dat iedereen hetzelfde maakt, heeft school
gezorgd voor een aantal gerecht ideeën. Deze
ideeën kunt u uit de kerstboom halen die, bij
groep 1-2 t/m 4, voor de klas staat. De ouders
van de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 mogen
opgeven wat zij willen maken. Hiervoor krijgt
uw kind een brief mee. Belangrijk om te
vermelden is, dat alle kinderen zelf een bord,
beker en bestek mee moeten nemen. Graag
uiterlijk maandag 17 december inleveren bij
de leerkracht. Het is handig om dit alles te
voorzien van een naam, zodat er niets kwijt
kan raken.

Kerstviering groep 1-2 t/m 8
Op donderdagochtend 21 december is de
kerstviering in de gymzaal van het
hoofdgebouw. Dit jaar doen wij dat in twee
delen. Mocht u dit feest met ons mee willen
vieren, kijk dan even op welk tijdstip uw kind
is ingedeeld. U bent van harte welkom. Er is
een plaatsje voor u achter in de gymzaal.
8.45 – 9.45 uur

10.00 – 11.00 uur

PSZ hoofdgebouw
1-2 A, C en E
3 A en C
4B
5A
6 A en C
7 A en C
8A

PSZ Hoensbroek
1-2 B, D en F
3B
4 A en C
5 B en C
6B
7B
8B

Belangrijke data
18.12 Kerstdiner peuterspeelzaal
19.12 kerstdiner groepen 1-2 t/m 8
20.12 Kerstviering
21.12 Alle kinderen vrij
07.01 Alle kinderen weer terug op school

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

