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Kerstactiviteiten
Er zijn deze week veel leuke kerstactiviteiten
georganiseerd op school.
Kerststukjes maken bij de
kleuters, crea-carrousel in
de klassen, kerstdiner
voor de peuters en de
kinderen van groep 1-2 t/m 8 en als sluitstuk
de kerstviering in de gymzaal. Ouders bedankt
voor alle hulp hierbij! Het lukt helaas niet om
alle foto’s in de
ouderinformatie te
plaatsen. Hiervoor
verwijzen wij u
graag naar de
website van school: www.rkregenboog.nl .
Veel kijkplezier.
Kerstkaart voor eenzame ouderen
Veel ouderen brengen de feestdagen alleen
door. Een kaartje in de
brievenbus van een
vriendelijke onbekende
kan dan veel betekenen.
Dat was de reden dat de
groepen 4 en 5 hebben
meegedaan met de actie van het
ouderenfonds i.s.m. Postnl. Natuurlijk werd er
een taallesje aangekoppeld. Waar schrijf je je
berichtje, waar staat de afzender en waarom
moet er een postzegel op de kaart?
Uiteindelijk hebben de kinderen 150 mooie
kaarten getekend en geschreven. De postbode
gaat het er druk mee krijgen!
Scholenbezoek groepen 8
Op vrijdagmiddag 11 januari gaan de groepen
8 op bezoek bij de VO-school Veenoord. Zij
vertrekken om 13.00 uur op de fiets. Het
bezoek duurt tot 15.30 uur. De kinderen zijn
dus iets later op school terug.

Hoofdgebouw
010-482.04.63

Brede school
Na de kerstvakantie starten wij weer met een
nieuw blok Brede School. Er worden vele
leuke activiteiten georganiseerd. Deze
activiteiten lopen tot aan de
voorjaarsvakantie. Let op … het is gratis maar
zeker niet
vrijblijvend.
Afmelden kan
bij meester
Mark, Jasper,
Mohamed en Adam.
LED-groep

In de LED-groep
wordt met SOMAkubussen gewerkt.
Dit materiaal
bevordert het
ruimtelijk inzicht en
het 3D denken. De leerlingen laten in een
grappig Stop-Motion filmpje zien wat je er
allemaal mee kan. Dit filmpje kunt u komende
week op de website bekijken.
Vuurwerkbril
Deze week hebben alle kinderen van groep 12 en 3 een vuurwerkbril gekregen. 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.
Luizencontrole
Op woensdag 9 januari is er de luizencontrole.
Wilt u ons daarbij helpen a.u.b.? Graag
aanmelden bij juf Haidy.

Dependance
010-479.40.58

Peuterspeelzaal
06-38.30.95.16

Kwaliteitsvragenlijst
Elke twee jaar wordt de kwaliteitsvragenlijst afgenomen onder leerkrachten, ouders en leerlingen
van groep 6-7-8. Dit levert ons feedback op om ons onderwijs zo goed mogelijk in te kunt richten. Na
de vakantie krijgt u een mail over. Alvast bedankt voor uw medewerking.
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

We wensen iedereen fijne kerstdagen
en een gelukkig 2019!
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