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Schoolzwemmen groepen 5 
De groepen 5 starten na de 
voorjaarsvakantie met het 
schoolzwemmen in zwembad 
IJsselmonde. Groep 5b zwemt op 
maandagen van 10.30 tot 11.30 uur. Zij 
zijn om 12.00 uur terug op school. De 
groepen 5a en 5c zwemmen op 
woensdagen van 11.00 tot 12.00 uur. Zij 
zijn om 12.30 uur terug. De zwembus 
stopt bij de tramhalte aan de 
Schinnenbaan. Het is handig om de 
zwemkleding én handdoek in een plastic 
zak mee te geven aan uw kind. 
 
Gymlessen groepen 5 
Na de voorjaarsvakantie veranderen de 
gymtijden van de groepen 5. Groep 5a 
gymt op vrijdag om 9.30 uur, groep 5b op 
woensdag om 9.30 uur en groep 5c op 
vrijdag om 8.30 uur. Groep 5c verzamelt 
bij de gymzaal aan het Radboudplein. 
 
Kwaliteitsvragenlijst 
Wij hebben de uitkomsten van de 
kwaliteitsvragenlijst binnen en zijn erg blij 
met ons ‘rapport’. Dit cijfer krijgt onze 
school van: 
Leerlingen          8,4 
Ouders                7,6 
Team                   7,9  
Bij zowel de leerlingen als de 
medewerkers ligt dit boven het landelijk 
gemiddelde. Bij ouders ligt dit precies op 
het landelijk gemiddelde. Dit zijn cijfers 
om trots op te zijn.

Wij zullen de gegevens nu verder gaan 
analyseren. Onze bevindingen zullen wij 
o.a. bespreken tijdens een ouderkoffie-
ochtend. Dit zal worden aangekondigd in 
de ouderinfo. Wij willen alle 180 ouders, 
die de moeite hebben genomen deze lijst 
in te vullen, van harte bedanken! 
 
Ontruiming 
Op donderdag 21 februari is er, op alle 
drie de gebouwen van RK de Regenboog, 
een ontruimingsoefening gehouden. De 
oefening is goed verlopen. Een paar kleine 
attentiepunten worden opgepakt. Na 
afloop werd er in de teamevaluatie 
aandacht besteed aan verschillende 
EHBO- en BHV onderwerpen.   
 
Ouderkoffie 
Op vrijdag 8 maart wordt er een kookclinic 
voor ouders georganiseerd. De 
ouderkoffie wordt daardoor verplaatst 
naar woensdagochtend 6 maart. Wij 
vinden het gezellig als u op de koffie komt!  
 
Ouderavond Thomas More 
De studenten van de Pabo Thomas More 
gaan graag met ouders in gesprek om te 
ervaren wat er leeft onder ouders, over 
wat ouders belangrijk vinden voor hun 
kinderen op school en hoe je een 
oudergesprek voert. Wie gaat er met juf 
Haidy mee naar de Pabo op 12 maart? 
Inloop 18.45 uur, start gesprekken 19.00 
uur, hapje-drankje 21.00 uur. 
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Dansles groepen 3 
De groepen 3 hebben dansles gekregen 

van Stichting 
Kunstzinnige 
Vorming 
Rotterdam. In 
deze les lag de 
nadruk op 
creativiteit en de 

motoriek van de kinderen. Wat was het 
heerlijk om even lekker te bewegen.

Bibliotheek IJsselmonde 
Vanaf maart organiseert de bibliotheek 
workshops waarin kinderen 
zelfontdekkend kunnen leren. Komende 
maand wordt gestart met de Lego Brick 
Challenge workshop. Zo leren kinderen 
kennis maken met de wereld van de 
wetenschap en techniek. Later in het jaar 
zijn er workshops over optische illusies, 
magnetisme, het maken van een game-
controller, het maken van robots etc. U 
kunt alle informatie nalezen op de website 
van de bibliotheek.  

 
Belangrijke data 
04.03 : School begint weer  
   Schoolzwemmen groep 5b 
06.03 : Schoolzwemmen groepen 5 a,c 
   Koffieochtend ouders 
07.03 : Excursie SKVR groepen 4a en b 
08.03 : Kookclinic ouders  
12.03 : Excursie SKVR groepen 1-2 a, b en c 
15.03 : Koffieochtend ouders 
   Inloopochtend CJG Jeugdverpleegkundige 
 
Carnaval op RK de Regenboog 

 
 


