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LED-groep 
De LED-kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 

leren alle beginselen van 
het programmeren. En 
dat zonder computer! Als 
eerst kregen zij het binair 
tellen onder de knie door 
enen en nullen in een 
bepaalde volgorde te 

zetten. Deze binaire codes vormen de 
basis van hoe computers met elkaar 
praten. Daarna schreven zij een korte 
instructie voor de robot, een 
medeleerling, om uit te voeren. Door 
bekertjes in een bepaalde volgorde te 
stapelen kon ‘de robot’ de opdracht 
uitvoeren. Wat was dat leerzaam!  
 
Te laat komen 
In een periode waar het in de ochtend nog 
donker is als school begint, waar de 
weersomstandigheden niet altijd even 
optimaal zijn en kinderen vaak gebracht 
worden met de auto, zien wij een 
toename van kinderen die te laat in de 
klas zijn. Het begin van de ochtend én de 
middag is voor ons een belangrijk 
moment. Wij willen dat moment graag 
samen starten. Het zou fijn zijn als u hier 
rekening mee kunt houden.   
 
Cursus EHBO  
Als je met kinderen werkt, is het belangrijk 

te weten hoe je moet 
handelen in noodsituaties 
en op de juiste wijze 
eerste hulp kan verlenen. 
Een deel van het team 
van 

RK de Regenboog heeft na een online-
cursus én praktijktraining, het Certificaat 
Eerste Hulp aan Kinderen behaald. Het 
certificaat is goedgekeurd door de 
rijksoverheid en valt eveneens binnen de 
Regeling Wet kinderopvang. Naast het 
trainen van alle EHBO-vaardigheden aan 
baby’s en kinderen, was het reanimeren 
en het gebruik van de AED onderdeel van 
het examen.   
 
Thema kleding 

Met dit weer heb je 
regenlaarzen nodig. 
Maar hoe kom je er 
achter welke maat je 
hebt? Meester Habib 
heeft daar een 

oplossing voor. Alle kleuters hebben hun 
voetomtrek getekend en gemeten. De 
maten lopen van 25 tot en met 32!  
 
VO-schoolbezoek groepen 8 
Dinsdagmiddag 12 februari brengen de 
leerlingen van groep 8 een bezoek aan de 
Palmentuin. Dit is een school voor 
voortgezet onderwijs (VO). Zij vertrekken 
met de fiets om 12.30 uur vanaf de 
dependance. Alle leerlingen moeten hun 
fiets én een lunchpakketje meenemen 
naar school. Zij mogen gratis 
overblijven. Wij verwachten rond 15.30 
uur weer op school terug zijn. 
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Lezen oefenen in groepen 3 
Nu de kinderen van groep 3 alle letters 
kennen is het belangrijk dat zij veel 
oefenen met lezen. Hier kunnen wij uw 
hulp goed bij gebruiken. Wij zouden het 
zeer waarderen als u van 8.30 tot 8.45 uur 
even de tijd heeft om te helpen met het 
oefenen. U kunt u opgeven bij de 
leerkracht of bij juf Haidy.  
 
Carnaval kleuters 
Op vrijdag 22 februari viert RK de 
Regenboog carnaval. In de middag wordt 
er in de klassen een spelletjescircuit 
gehouden. De kleuters kunnen uw hulp 
daar goed bij gebruiken. U kunt zich 
opgeven bij de leerkracht van uw kind of 
juf Haidy. De kleuters mogen de gehele 
dag verkleed naar school komen. Als uw 
kind overblijft kunt u de verkleedkleren 
ook in een tas meegeven. 
 
Zwemmen groepen 6 
Het schoolzwemmen voor de groepen 6 is 
bijna afgelopen. Een aantal kinderen mag 
gaan afzwemmen voor het diploma. Deze 
kinderen hebben een brief meegekregen 
van het zwembad waarin de kledingeisen 
staan vermeld. Ouders zijn om 10.30 uur 
van harte welkom om bij het afzwemmen 
aanwezig te zijn. Voor groep 6a is dat op 
maandag 11 februari. Voor groep 6b en 6c 
op woensdag 20 februari.  
 
Cinema Islemunda 
Woensdagmiddag 13 februari draait de 
film ‘Gordon & Paddy en de zaak van de 
gestolen nootjes’. Meer informatie kunt u 
vinden op www.islemunda.nl.

Gedichtenwedstrijd 
Geluk op Zuid is een project over geluk en 
poëzie in IJsselmonde. Alle kinderen van 9 
tot en met 12 jaar mogen hun 
gelukgsgedicht schrijven en insturen. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. Meer 
informatie kunt u vinden op 
www.gelukopzuid.nl. Op woensdag 20 
februari wordt er een workshop Geluk & 
Poëzie georganiseerd in Bibliotheek 
IJsselmonde van 14.30 tot 16.45 uur.  
 
 Gezonde traktatie 

Aradhya is 5 
geworden en 
trakteerde op 
mandarijnen en 
appels. Rayan is 
alweer 7 jaar en 

had heerlijke fruitspiesen. Wat hebben de 
kinderen gesmuld! 
 
Belangrijke data 
12.02 : Scholenbezoek VO groepen 8 
13.02 : Rots en Water groepen 5 
15.02 : Rapporten groepen 3 t/m 7 mee 
   Adviesbrief groepen 8 
   Koffieochtend ouders 
18.02 : Adviesgesprekken groep 8 
19.02 : Adviesgesprekken groep 8 
    Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
   Unicef gastles groepen 7 
21.02 : SKVR Dans met mij groepen 3 
   Ontruimingsoefening 
22.02 : Koffieochtend ouders 
   Carnaval viering

 
 
 
 
 
 
 
 


