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Verteltas peuterspeelzaal 
Tijdens de ouderactiviteit is de ‘Verteltas’ 

geïntroduceerd. Deze 
tas krijgen de peuters 
mee naar huis. Zo 
kunnen ouders en 
peuters lezen en spelen 
in hetzelfde thema als 

op school. Bij de ouderactiviteit werd 
voorgedaan hoe een prentenboek voor te 
lezen. Daarna konden de kinderen spelen en 
kregen ouders uitleg over de inhoud van de 
tas. Na afloop was er koffie 
en thee. Daar bespraken 
ouders met elkaar, én met 
juf Haidy, waar zij tegenaan 
lopen bij het voorlezen. Zij 
gaven elkaar tips en 
adviezen. Wat fijn dat er veel belangstelling 
was voor deze ouderactiviteit.  
 
Schoolsportvereniging  
De Schoolsportvereniging helpt kinderen 

ontdekken welke 
sport het beste bij 
hem of haar past. 
Meester Mohamed, 
meester Mark en 
meester Jasper 

zorgen ervoor dat uw kind proeftrainingen kan 
volgen op RK de Regenboog. Op basis hiervan 
kunnen kinderen een goede keuze maken uit 
de verschillende sporten die in de Beverwaard 
worden aangeboden. Als de proeftraining 
bevalt, kan uw kind lid worden van een 
sportvereniging. Meester Mohamed heeft al 
veel kinderen aan het sporten gekregen. Uit 
handen van Rotterdam SportSupport kreeg hij 
hiervoor een mooie attentie uitgereikt.

 Afscheid juf Nathalie  
Na 12,5 jaar werkzaam 
geweest te zijn op de 
peuterspeelzaal RK de 
Regenboog, gaat juf Nathalie 
ons per 1 maart verlaten. Zij 
heeft een nieuwe uitdaging 
gevonden in de zorg. Vrijdag 
23 februari is haar laatste dag 

op de peuterspeelzaal. Op deze dag vieren wij 
Carnaval en willen we er een feestje van 
maken met de kinderen. Vindt u het leuk om 
haar nog even gedag te zeggen dat bent u van 
harte welkom! In de ochtend kan dit tussen 
11.30 en 12.00 uur. In de middag ben u 
welkom vanaf 15.00 tot en met 15.30 uur. De 
koffie en thee met wat lekkers staat klaar!  
 
Bijeenkomst ‘Onwijze moeders’  
Jongeren zijn vaak online, het hoort bij deze 
tijd en is niet meer weg te denken. Het delen 
van online informatie is onderdeel van hun 
communicatie. Er schuilen helaas ook risico’s 
in de online wereld. De politie heeft, samen 
met de afdeling jeugd- en zedenzaken en de 
medewerkers van Jeugd op Straat, uitleg 
gegeven over de gevaren van Sexting, foto’s 
doorsturen, Grooming en Challenges. Op de 
website: 
vraaghetdepolitie.nl 
kunt u alle informatie 
nog eens nalezen. Het 
was een zeer zinvolle 
bijeenkomst. Fijn dat er 
zoveel belangstelling 
was.   
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Voorlezen Feyenoord bij de kleuters 
RK de Regenboog is partnerschool van 

Feyenoord. Een 
onderdeel van deze 
samenwerking is 
o.a. dat er 
medewerkers van 

Feyenoord komen voorlezen op school. Dit 
keer aan de kleuters. Ferdi Claessen is 
hoofdtrainer van alle jeugdelftallen in de Kuip. 
Hij heeft een prentenboek voorgelezen dat 
speciaal voor deze gelegenheid was 
samengesteld. Ferdi heeft genoten van onze 
kleuters en hij komt graag volgend jaar weer 
terug. 

Letterdiploma 
In de groepen 3 was vorige week het 

letterfeest. De kinderen 
hebben in de afgelopen 6 
kernen alle letters geleerd en 
dat is groots gevierd. Het 
boek ‘Het Letterwinkeltje’ is 
voorgelezen, er is letterbingo 

gespeeld, een letterzoekspel gedaan en 
koekjes versierd met een letter. Tot slot 
kregen de kinderen hun letterdiploma! 
Apetrots en met een welverdiend applaus van 
de aanwezige ouders.  
 

 
 
Belangrijke data 
04.02 : MR-vergadering 
   Gastles Unicef groepen 8 
06.02 : Koffieochtend ouders 
12.02 : Scholenbezoek VO groepen 8 
13.02 : Rots en Water groepen 5 
15.02 : rapporten groepen 3 t/m 7 
   Adviesbrief groepen 8 
   Koffieochtend ouders 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


