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Kidsrun 
RK de Regenboog heeft dit jaar met ongeveer 
30 kinderen meegedaan aan de Kidsrun. De 
weersomstandigheden waren optimaal. Niet 

te warm, niet te 
koud. Na afloop 
kregen alle 
kinderen een 
medaille 

omgehangen. Ouders en supporters bedankt 
voor jullie coaching en support!  
Volgend jaar weer?  
 
Koningsspelen  
Wat een feest was het bij de opening van de 

Koningsspelen. Alle 
kinderen dansten 
enthousiast mee op het 
lied ‘Pasapas’. Daarna 

genoten de peuters van een 
poppenkasttheater. Op het 
hoofdgebouw werden Oud-
Hollandse spelletjes 
gespeeld. Op de 
dependance werd een spelletjescarrousel 

georganiseerd. De 
kinderen hebben genoten. 
Dit alles had echter niet 
mogelijk geweest zonder 
de hulp van vele ouders. 

Heel erg bedankt hiervoor! 
 
Palmpasen 
Vandaag hebben de kinderen van RK de 
Regenboog de ouderen van verzorgingstehuis 
De Wetering Palmpaasstokken aangeboden. 

De groepen 7 
hebben 
afgelopen 
dinsdag 
geholpen 
met het 

versieren van deze stokken bij de groepen

1-2 tot en met 4. De bewoners waren zeer 
verrast en hebben de 
kinderen uitgebreid 
bedankt. 
 
Pasen  
Donderdag 18 april is het Paasontbijt. De 
peuters en alle kinderen uit de groepen 1-2 
t/m 8 hebben een gezellig paasontbijt in de 
klas. Zij hoeven deze dag geen eten en drinken 
mee naar school te nemen. De Paashaas zorgt 
namelijk voor lekkere paaseitjes. De middag 
peuters krijgen een paaslunch. Het verzoek is 
om, vanaf maandag 13 april, een plastic tas 
met daarin een bord, beker en bestek mee te 
nemen. Om niets kwijt te raken is het is 
verstandig alles te voorzien van de naam van 
uw kind.   
 
Avond4daagse  
De 71e avond4daagse, in Ridderkerk, vindt 
plaats van maandag 20 mei tot en met 
donderdag 23 mei. U kunt zich inschrijven, tot 
18 april, bij juf Haidy. De kosten bedragen 6 
euro per persoon. Hiervoor ontvangt u een 
routeboekje, startkaart, elke dag een attentie 
en een medaille. Elke avond wordt er 5 
kilometer gelopen. Starttijd 18.30 uur. Er 
hebben zich al ruim 50 kinderen ingeschreven. 
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!  
 
Sportdag ouderhulp  
Op woensdagochtend 29 mei wordt er een 
sportdag georganiseerd voor de groepen 3 tot 
en met 8, op het terrein van voetbalvereniging 
Bolnes. De sportdag is van 8.30 tot ongeveer 
12.30 uur. U kunt zich aanmelden middels het 
strookje van de sportdagbrief. Graag vóór 17 
april. Voor meer informatie kunt u een kijkje 
nemen op: http://sportdag- 
rkderegenboog.jouwweb.nl/.   
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Schoolvoetbal  
Afgelopen woensdag speelde het meidenteam 

van groep 7-8 op de 
velden van Spartaan ‘20. 

 
Zij hadden het erg gezellig. Ondanks goed 
samenspel hebben zij de halve finale niet 
behaald. Dat mocht de pret niet drukken. 
Goed gedaan dames!  
 

 
Belangrijke data 
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  
06.05 : School begint weer 
   Week tegen Kindermishandeling groepen 7 en 8 
10.05 : Koffieochtend ouders 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


