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Excursie groepen 3 
Groep 3 gaat naar de les "Melk" op het 
lescentrum van kinderboerderij 'De Kooi'.   
Groep 3a gaat op 19 maart, groep 3b op 
21 maart en groep 3c op 26 maart.  
Alle kinderen zijn pas in de middag terug 
en blijven daarom kosteloos over. Vergeet 
u geen lunchpakketje en extra drinken 
mee te geven?  
 
Peuterspeelzaal 
Op maandag 18 maart is de inloop 
rekenles voor (groot)ouders/verzorgers 
van de peuterspeelzaal. Naast rekenen 
wordt ook aandacht besteed aan de week 
van de Lentekriebels. Voor de groepen 
Hans en Grietje, Doornroosje, Dwergen en 
de Droomvlucht bent u welkom van 8.45 
tot 9.15 uur. Voor de Sprookjesboom, 
Draakjes, Kabouters en Roodkapje van 
13.15 tot 13.45 uur.  
 
Kangoeroewedstrijd  
De Kangoeroe is een reken- en 
wiskundewedstrijd voor basis- en 
middelbare scholen. Deze wedstrijd wordt 
georganiseerd op donderdag 21 maart. 
Een groot aantal kinderen van RK de 
Regenboog doet mee. Na al dat zwoegen 
en zweten is er voor elke deelnemer een 
leuke attentie. Wij wensen iedereen veel 
succes toe! De uitslag wordt na de 
meivakantie verwacht.  
 
Overblijfouders gevraagd  
Wij zijn dringend op zoek naar 
overblijfouders, voor zowel het 
hoofdgebouw als de dependance. Bent u 
bereid om, tegen een vergoeding, uw hulp 
aan te bieden, dan kunt u zich melden bij  
juf Haidy. 

Schooldiëtist  
Ilja Polman is de nieuwe schooldiëtist van 

RK de Regenboog. Zij 
komt regelmatig op school 
langs voor gesprekken 
met ouders, om 
workshops en lessen te 
geven of aan te sluiten bij 

de ouderkoffie. Ook als u vragen heeft 
over voeding, een lastig eetpatroon bij uw 
kind of overgewicht kunt u bij haar 
terecht.  
 
Juf Celeste  
Juf Celeste is een bekend gezicht in school. 

Naast dat zij allerlei 
onderwijsklussen voor de 
leerkrachten doet, is zij 
overblijfjuf bij de kleuters. Juf 
Celeste coördineert ook de 
schoolmelk. Als u hier vragen 

over heeft, kunt u bij haar terecht.  
 
Dierenwinkel  
Juf Karin heeft haar vissen meegenomen 

naar school. De peuters 
van de Kabouters zijn 
naar de dierenwinkel 
geweest om vriendjes 
erbij te kopen. Alle 

visjes zwemmen nu vrolijk rond.  
 
Onwijze moeders  
Op donderdag 28 maart wordt de 
bijeenkomst ‘Onwijze Moeders’ in de 
Focus georganiseerd. In deze bijeenkomst 
staat het leren om levensreddend te 
handelen bij (jonge) kinderen centraal. U 
bent vanaf 9.00 uur van harte welkom.  
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Schoolvoetbal 
Ons jongens voetbalteam is door naar de 
halve finale voor de groepen 5/6 op 3 april 

aanstaande. 
Onder leiding 
van de vader 
van Myka 
hebben zij 3 

wedstrijden gewonnen. Het team liet goed 
en sportief voetbal zien. Gefeliciteerd met 
deze prestatie!

Belangrijke data 
18.03 : Ouderactiviteit rekenen peuters  
   Start week van de Lentekriebels 
19.03 : Kinderboerderij groep 3a 
   Workshop puberteit groepen 7 
20.03 : Kinderboerderij groep 3b  

  SKVR les groepen 1-2 d en e    
21.03 : Kangoeroewedstrijd in MFO 
   Kinderboerderij groep 3b 
22.03 : Thema ouderkoffie-ochtend  
26.03 : Kinderboerderij groep 3c 
28.03 : Bijeenkomst Onwijze Moeders in  

Focus 
29.03 : Ouderkoffie 
 

 
 
 
 


