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Sportdag kleuters 

Het was gezellig, afgelopen 
woensdag, in de gangen bij 
de kleuters. Overal liepen 
groepjes kinderen die werden 
begeleid door hulpouders. Er 
was een 
spelletjescircuit 

uitgezet met 30 spellen om 
te spelen. In de speelzaal 
kon er geklommen en 
geklauterd worden, met als 

hoogtepunt het 
springkussen! De 
sportdag was een groot 
succes. Dit had echter 
niet gelukt zonder de 
hulp van ouders! 

Bedankt voor uw inzet.  
 
Hulp gezocht Avond4daagse  
Van 20 tot en met 23 mei vindt de 71e 
editie van de Ridderkerkse avond4daagse 
plaats. Vorig jaar heeft RK de Regenboog 
voor het eerst in Ridderkerk meegelopen. 
Ouders en kinderen waren na afloop erg 
enthousiast. Wij doen dit jaar weer mee. 
Onze medewerker ouderbetrokkenheid, 
Juf Haidy, zoekt 10 ouders die bereid zijn 
haar te helpen bij de organisatie van dit 
evenement. Loop even bij haar langs als u 
meer informatie wilt.  
 
Overblijfouders 
De dependance is dringend op zoek naar 
overblijfkrachten. Helpt u ons, tegen een 
vergoeding, uit de brand?  
 
Sneeuwpret 

Een sneeuwbui leverde een 
boel sneeuwpret op. Daar 
hebben de kinderen heerlijk 
van genoten.

Profdag van Feyenoord  
Op vrijdag 18 januari zijn de groepen 8 
naar de Profdag van Feyenoord geweest. 
Lynaisha uit 8b heeft daar een verslag 
over geschreven.  
 
Als allereerst fietsten we naar Varkenoord. 
Toen we daar aankwamen gingen we 
eerst de regels bespreken. We kregen een 
training. We werden in groepjes gedeeld 
en gingen partijtjes spelen. Er waren 

drie spelletjes. Als 
warming-up moesten 
we de bal naar ons 
team gooien. Toen 
werd het 
echt serieus. De 
stand was 4-1. Het 
tweede spelletje 

was overpassen. We leerden allerlei leuke 
trucjes met de bal en ook dat was 
erg leuk. Het allerlaatste spelletje was iets 
met samenwerken. Ook toen werden we in 
groepjes gedeeld. In elk team was er een 
boef en een agent. De boeven van het 
andere team moesten proberen de ballen 
van het andere team te stelen. De agenten 
moesten de boeven natuurlijk wel 
tegenhouden. Je mocht maar drie 
seconden in het veld van de 
tegenpartij komen. Het was best moeilijk, 
want die drie seconde werkten echt op 
mijn zenuwen. Als je niet getikt wilde 
worden, moest je je handen in de lucht 
houden en 
wachten tot 
iemand van je 
team je een tik 
gaf. Was je getikt 
door je tegenpartij, 
dan moest je terug 
naar eigen stuk veld.  
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De rondleiding in de kuip  

Als eerst hadden we 
een persconferentie. 
We mochten een 
jeugdspeler Umit, 
vragen stellen. 

Umut is 17 en hij zit op het Thorbecke en 
zit in het examenjaar.  
Ook zit hij in de jeugdselectie. Na de 
persconferentie mochten we de Kuip in. 
Wat is het daar groot!! We kregen allerlei 
dingen te horen over oud-spelers zoals 
Coen Molijn. Natuurlijk hebben we Dirk 
Kuyt gezien!!!!! Toen gingen we naar 
het museum. Daar kregen we van alles 
over de geschiedenis van de Kuip te joren. 
De prijzen die zij gewonnen hebben 
stonden er ook. We hebben door de 
tunnels gelopen en we mochten in de 
kleedkamers van Feyenoord en de 
tegenstander. We hebben allemaal op de 
stoel van Van Persie gezeten. We hebben 
ook het gras gezien maar mochten er niet 
op lopen. Een dagje naar de Kuip was 
super leuk! 
Lynaisha 8b 

Nationale Voorleesdagen  
De Nationale Voorleesdagen is een 
evenement dat georganiseerd wordt in 
opdracht van Stichting Lezen. Tijdens 
deze dagen besteden wij extra aandacht 
aan het voorlezen in de klas. RK de 
Regenboog is sinds kort partnerschool van 
Feyenoord. Op vrijdag 1 februari komen er 
medewerkers van Feyenoord voorlezen 
aan de leerlingen uit de groepen 1-2. 
Feyenoord heeft daar een speciaal 
voorleesboek voor geschreven.  
 
Thema koffieochtend  

Vandaag zijn 3e jaars 
studenten van de PABO 
Thomas More op de 
ouderkoffie gekomen. Zij zijn 
met ouders in gesprek 

gegaan om meer te weten te komen over 
de wijk Beverwaard. Aan de hand van een 
aantal casussen hebben ouders en 
studenten gediscussieerd over de 
betrokkenheid van ouders bij school en 
het onderwijs.  
 
Gezonde traktatie  
ShayleeJay is 8 jaar geworden en 

trakteerde op sappige appels. De 
kinderen hebben gesmuld! 

 

 
 
 
Belangrijke data 
28.01 : Studiedag, alle kinderen vrij  
29.01 : Ouderactiviteit peuterspeelzaal 
01.02 : Groepen 7 en 8 naar Filmfestival 
   Thema koffieochtend ouders: voorlichting politie 
04.02 : MR-vergadering 
   Gastles Unicef groepen 8 
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