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Carnaval  
Op vrijdag 22 februari viert RK de 
Regenboog carnaval. In de middag wordt 
er in alle klassen een spelletjescircuit 
gehouden. De kleuters mogen de gehele 
dag verkleed naar school komen. De 
overige kinderen de middag. Als uw kind 
overblijft kunt u de verkleedkleren in een 
tas meegeven. De ouderactiviteit bij de 
peuters staat deze dag natuurlijk in het 
teken van carnaval. U bent welkom om 
hierbij aanwezig te zijn. Zie de tijden in 
onderstaand schema.  
 

Doornroosje 8.45 – 9.15 uur 
Hans en Grietje 8.45 – 9.15 uur 
Kabouters 11.00 – 12.00 uur 
Dwergen 11.00 – 12.00 uur 
Sprookjesboom 13.15 – 13.45 uur 
Draakjes 13.15 – 13.45 uur 
Droomvlucht 14.30 – 15.30 uur 
Roodkapje 14.30 – 15.30 uur 

 
Excursie groepen 7 
Op dinsdag 18 februari heeft groep 7 een 
toneelvoorstelling in theater Zuidplein. 
Alle leerlingen blijven deze middag gratis 
over. Vergeet u niet een lunchpakketje 
mee te geven?   
 
Thema kleding 

De kleuters werken binnen het 
thema kleding met 'Wat heb ik 
aan?'. Roman en Luciano van de 
clicks coole schoenen gemaakt! 
 

 

Rots & Water 
Afgelopen woensdag hebben de groepen 

5 genoten van een 
Rots & Water-les in 
de klas. Alle 
kinderen én hun 
leerkrachten 
hebben het Rots & 

Water certificaat behaald. Gefeliciteerd, 
Warriors! 
 
Groepen 8 bezoek aan VO de Palmentuin 

In groep 8 worden 
de kinderen 
voorbereid op dat 
zij hun vertrouwde 
basisschool gaan 
verlaten en na de 

zomervakantie naar een school voor 
Voortgezet Onderwijs gaan. Dit keer heeft 
groep 8 kennis gemaakt met de 
Palmentuin. Daar stond een kook-, drama- 
en tekenles op het programma.  
 
Kookclinic met ouders 
Op vrijdagochtend 8 maart wordt de 
kookclinic met ouders georganiseerd van 
8.45 tot 11.30 uur. Onder leiding van 
meester Mohamed kunnen heerlijke 
gezonde gerechten worden gemaakt in de 
MFO. Afgelopen jaar was dit een groot én 
vooral een lekker succes. Er kunnen 
maximaal 15 ouders mee doen. Lijkt het u 
leuk om mee te doen? Graag opgeven bij 
juf Haidy. 
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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. Voor meer informatie en het 
volledige programma: 
www.speeldagHB.nl.  

 
Belangrijke data 
18.02 : Adviesgesprekken groep 8 

  SKVR Romeo is op Julia groepen 8   
19.02 : Adviesgesprekken groep 8 

  SKVR Romeo is op Julia groepen 7  
    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 
25.02 : Voorjaarsvakantie tot en met 1 maart 
04.03 : School begint weer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


