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Brede school 
De Brede School is met nieuwe activiteiten 
begonnen. Alle activiteiten duren tot aan de 
meivakantie. Let op: meedoen is gratis, maar 
niet vrijblijvend. Afmelden kan bij meester 

Mark, Jasper, 
Mohamed en 
Adam.  
 
 

Inloopochtend groepen 3 en 4  
Wat was het gezellig tijdens de inloopochtend 

met rekenspelletjes! De 
kinderen vonden het een leuk 
begin van de 
dag. Dat de 
papa’s en 

mama’s mee mochten spelen 
maakte het nog veel leuker.  
 
Gezond koken met ouders 
Wat rook het vanochtend lekker in school. 
Onder leiding van meester Mohamed, juf 
Haidy en schooldiëtiste Ilja was er een 
kookclinic voor ouders in de MFO. Ouders 
gingen in groepjes aan de slag om een heerlijk 
gezond driegangenmenu te bereiden. Het was 

een 
geslaagde 
morgen.  
 
 
 

 
Taalles  
Tijdens de taalles in groep 3 moesten de 

kinderen een dialoog 
schrijven. Met een dialoog 
kun je een heel spannend 
en levendig verhaal 
vertellen. Wat vonden de 

kinderen het leuk om dit samen te doen. 

Lentekriebels  
Het is bijna lente. Hét moment om aandacht 
te besteden aan het ontstaan van nieuw leven 
en verliefdheid. Net als voorgaande jaren, 
doet RK de Regenboog mee aan de “Week van 
de Lentekriebels”. Deze is van 18 tot en met 
22 maart. Tijdens deze week staan de lessen, 
boeken en werkjes in het teken van 
relationele- en seksuele vorming. Als u vragen 
heeft over dit thema, kunt u deze op de 
koffieochtend van 22 maart stellen aan het 
CJG of onze schoolmaatschappelijk werkster.   
 
Gezonde traktatie 

Jay wordt morgen 7 jaar en 
heeft een gezonde 
krokodillen traktatie 
getrakteerd. Van harte 

gefeliciteerd! 
 
Belangrijke data 
13.03 : SKVR les groepen 1-2 a, b en c 
15.03 : Koffieochtend ouders 
   Inloopochtend Jeugdverpleegkundige 
18.03 : Ouderactiviteit rekenen peuters  
   Start week van de Lentekriebels 
19.03 : Kinderboerderij groep 3a 
   SKVR les groepen 1-2 d, e en f 
20.03 : Kinderboerderij groep 3b 
21.03 : Thema ouderkoffie-ochtend 
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