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Excursie groepen 1-2 
Donderdag 16 mei gaan de kleuters op 
excursie naar kinderboerderij De 
Molenwei. Alle kinderen blijven kosteloos 
over. Zorgt u ervoor dat uw kind een 
pauzehapje, lunch en drinken bij zich 
heeft? Groep 1-2 D en E vertrekt om 8.45 
uur, groep 1-2 A en C om 9.45 uur en 
groep 1-2 B en F om 11.00 uur. Zij zijn op 
tijd weer terug op school. Het is fijn dat 
kinderen kleding aan hebben waarin zij 
zich lekker kunnen bewegen.  
 
Lopen voor Water 
Middels het project ‘Lopen voor Water’ 
wordt aandacht gevraagd voor de 
waterproblematiek in de wereld, met 
name in Afrika. Op vrijdagmiddag 17 mei 
doen de groepen 7 en 8 mee aan een 
wandeltocht om zo geld op te halen voor 
leeftijdgenootjes in Afrika. Start 13.30 uur. 
Uiteraard bent u van harte uitgenodigd 
om mee te lopen en/of te komen 
aanmoedigen.  
 
Schoolfotograaf 
Volgende week komt de schoolfotograaf 
op school. Naast een portretfoto wordt er 
een foto gemaakt waar uw kind volledig 
op staat. Deze staande foto heeft een 
kleurige graffitiwand als achtergrond. De 
groepsfoto’s worden direct na de 
portretfoto’s gemaakt. Het rooster ziet er 
als volgt uit: 
 
Maandagochtend: 4a, 3a, 3b, 4b, 3c, 5a 
Maandagmiddag: 6a, 6b, 6c 
Dinsdagochtend: 8a, 8b, 5b, 5c, 4c 
Dinsdagmiddag: 7a,7b, 7c, groepsfoto 
groep 8

 
Woensdagochtend: alle kleutergroepen 
Woensdagmiddag: broertje-zusje foto 
groep 1-2 t/m 8 
Donderdag: peuters 
Donderdagmiddag: broertje-zusje foto 
peuters 
 
Broertje-zusje foto groep 1-2 t/m 8 
Woensdagmiddag 15 mei is er tussen 
12.00 en 13.30 uur de gelegenheid om de 
broertje-zusje foto te laten maken. U kunt 
hiervoor terecht in de speelzaal van het 
hoofdgebouw. Kinderen moeten begeleid 
worden door een volwassene. Zodra u 
compleet bent kunt u een nummer 
ophalen bij de hulpouders. Vervolgens zal 
u op volgorde van de nummers worden 
opgeroepen. De foto’s worden, zoals ieder 
jaar, in zwart-wit afgedrukt.  
 
Broertje-zusje foto peuters 
Donderdag 16 mei zijn de peuters aan de 
beurt. Om 12.00 uur en 15.30 uur kunnen 
zij met hun broertje of zusje op de foto. U 
bent welkom in de peuterspeelzaal op het 
hoofdgebouw. De kinderen die deze dag 
normaliter niet naar de peuterspeelzaal 
komen, zijn deze dag welkom in hun eigen 
groep. Wilt u dit overleggen met de 
leidster van uw peuter?  
 
Sportdag 
De sportdag voor de groepen 3 t/m 8 
wordt gehouden op woensdagochtend 29 
mei op het terrein van voetbalvereniging 
Bolnes. Aanvang 8.30 uur en duurt tot 
ongeveer 12.30 uur. Er zijn inmiddels 
voldoende hulpouders om de sportdag 
door te laten gaan. Geweldig om zoveel 
aanmeldingen te krijgen!  
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Het zou fijn zijn als alle spelletjes 
dubbel bemand kunnen worden. Daarvoor 
hebben de groepen 3 en 4 nog 14 
hulpouders nodig en de groepen 5 t/m 8 
nog 3. Met een extra paar handen wordt 
het begeleiden van een groepje namelijk 
nog leuker. U kunt zich aanmelden via het 
strookje van de sportdagbrief. Graag voor 
15 mei inleveren bij de groepsleerkracht 
van uw kind. Voor verdere informatie kunt 
u een kijkje nemen op: http://sportdag-
rkderegenboog.jouwweb.nl/ 
 
Schoolreis peuters 
In tegenstelling tot wat er in de 
schoolkalender staat, is de schoolreis voor 
de peuters op maandag 1 juli. Komende 
week krijgt uw peuter een brief mee met 
informatie hierover.  
 
Met de bus 

Het openbaar vervoer 
heeft een staking 
aangekondigd. Onze 
kleuters hebben daar een 
oplossing voor gevonden. 
Zij hebben gewoon hun 
eigen bus gebouwd!  

 
GMR 
De gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad (GMR) is een raad 
die 10 keer per jaar bijeenkomt om het 
bestuur van de RVKO te adviseren over 
nieuw beleid op onderwijskundig, 
organisatorisch, personeel en financieel 
gebied. De GMR is op zoek naar ouders die 
zich kandidaat willen stellen hiervoor. Als 
u interesse heeft kunnen wij u hier 
informatie over sturen.

Leerkracht worden?  
De RVKO (Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs) is op zoek naar nog 
meer fijne collega’s. Hiertoe organiseren 
zij een RVKO banen-BBQ op woensdag 22 
mei van 16.00 tot 19.00 uur. Heeft u 
interesse? Voor extra informatie en/of 
aanmelding: www.rvko.nl/banenbbq   
 
Belangrijke data 
13.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
14.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
15.05 : Schoolfotograaf 1-2 t/m 8 
 : Broertje-zusje-foto 
 : Bliksemstage groep 8b 
16.05 : Schoolfotograaf peuterspeelzaal  

  Schoolfotograaf 3 t/m 8 
   Kinderboerderij 1-2   
17.05 : Schoolfotograaf peuterspeelzaal 
   Wandelen voor water 
   Koffieochtend ouders 
20.05 : Start avond4daagse 
21.05 : Avond4daagse 
22.05 : Avond4daagse 
23.05 : Afsluiting avond4daagse 
24.05 : Inloop gymles peuters 
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