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School app 
Vanaf het nieuwe schooljaar is de 
Schoolapp van RK de Regenboog online. 
Met deze gratis Schoolapp blijft u op een 
snelle en moderne manier up-to-date van 
alles wat er op school gebeurt. U heeft 
direct inzage in de digitale kalender, 
actueel schoolnieuws etc. Middels push 
berichten kan de leerkracht u schoolfoto’s 
en nieuws uit de klas sturen. Dit alles is 
volledig AVG-proof. De komende maanden 
gaan wij de Schoolapp met een aantal 
klassen uitproberen. Dat zijn de 
groepen 1-2b, 1-2f, 3a, 3c, 6b, 7a, 7b, 7c, 
8a en 8b. De ouders van deze groepen 
krijgen een aparte mail met informatie 
hierover. Door onze ervaringen te 
combineren met de ervaringen van de 
pilot-ouders kunnen wij een goed 
werkende Schoolapp aanbieden voor alle 
groepen in het nieuwe schooljaar! 
 
Kidsrun 
Ook dit jaar doet RK de Regenboog mee 

aan de Kidsrun. Morgen 
staan Meester 
Mohamed en juf Haidy, 
met ongeveer 30 
kinderen, aan de start 

van de 1 en 2,5 kilometer run in het hartje 
van Rotterdam. Onze kanjers verzamelen 
om 12.15 uur voor de Bijenkorf. Komt u 
hen morgen aanmoedigen?   
 
Excursie groepen 5 en 6  
De groepen 5 en 6 gaan op excursie naar 
de muziekvoorstelling ‘Het Orkest 
Laboratorium’ in de Doelen. Wat heel 
bijzonder is, is dat tijdens deze 
voorstelling het voltallige Rotterdams 
Philharmonisch Orkest speelt. De 

leerlingen worden meegenomen op een 
spannende ontdekkingsreis, waarin 
onderzoek, meedoen, luisteren en 
verwonderen de belangrijkste ervaringen 
zijn. De groepen 5 gaan op donderdag 11 
april. De groepen 6 op vrijdag 12 april. 
Vervoer is geregeld. Wij verwachten rond 
12.00 uur terug te zijn. De groepen 
kunnen iets later terug zijn.   
 
Palmpasen 
Op zondag 14 april is het Palmpasen. Op 
deze dag wordt de feestelijke intocht van 
Jezus in Jeruzalem herdacht. Op 
vrijdagochtend 12 april vieren wij 
Palmpasen op school en bieden wij met 
een groep kinderen Palmpaasstokken aan, 
aan de bewoners van verzorgingstehuis de 
Wetering. Vanaf maandag 8 april mogen 
de kinderen fruit en andere kleine 
lekkernijen mee naar school nemen. Wij 
zorgen dat deze aan de stokken worden 
gehangen. 
 
Koningsspelen  
Het wordt een drukke dag op 12 april 
omdat wij dan ook de Koningsspelen 
organiseren.  
Het hoofdgebouw opent de 
Koningsspelen, al zingend en dansend, op 
het plein om 8.45 uur. U bent van harte 
welkom om deze opening met ons mee te 
vieren. Het wordt een gezellige dag vol 
leuke activiteiten en spelletjes. De 
groepen 3 en 4 zijn nog op zoek naar 
hulpouders, zowel in de ochtend als in de 
middag. U kunt zich opgeven via de lijst 
aan de klassendeur.  
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De dependance opent de Koningsspelen 
om 13.15 uur op het schoolplein met het 
dansje Pasapas. In de ochtend worden de 
gewone lessen gevolgd voor die dag. In de 
middag nemen de kinderen deel aan een 
spelletjes carrousel.  
 
Circus op het plein  
Ook dit jaar heeft RK de Regenboog het 

Circusstad 
Festival 
uitgenodigd 
om een 
circusact op 
het 

schoolplein op te voeren. Dit is een 
voorproefje van de acts die tijdens het 
Circusstad Festival en de Stadsparade 
2019 zullen worden gehouden. Wij 
hebben er weer van genoten. U ook?

Schoolvoetbal 
Afgelopen woensdag speelde het 

jongensteam van 
groep 5-6 de halve 
finale op het 
sportcomplex van 
Olympia. Zij zijn 

door naar de finale! Deze wordt gehouden 
op woensdagmiddag 17 april.  Op 
woensdag 10 april speelt ons meidenteam 
de halve finales op Spartaan ’20 aan de 
Oldengaarde. Succes dames! 
 
Gezonde traktatie 
Roman trakteerde voor zijn zesde 

verjaardag op auto’s 
die reden op een 
autoweg. Onder de 
autoweg zat 
een ontbijtkoek 
verstopt. Iedereen 

heeft heerlijk gesmuld! 
 

Belangrijke data 
06.04 : Kidsrun 
08.04 : Rapportgesprekken groep 1-2 
09.04 : Rapportgesprekken groep 1-2 
10.04 : Ouderkoffie 
   Voetbaltoernooi meidenteam groep 7-8 
11.04 : SKVR de Doelen groepen 5 
12.04 : Koningsspelen  
   Palmpasen 
   SKVR de Doelen groepen 6 
15.04 : MR-vergadering 
16.04 : Centrale Eindtoets groep 8 
17.04 : Centrale Eindtoets groep 8 
18.04 : Paasontbijt peuterspeelzaal en groep 1-2 t/m 8 
19.04 : Goede Vrijdag, alle kinderen vrij  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


