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Praktisch verkeersexamen groepen 8 
Op donderdagmiddag 6 juni nemen wij bij 
de leerlingen van groep 8 het praktisch 
verkeersexamen af. De leerlingen fietsen 
in groepjes een parcours door de wijk. 
Daarbij komen zij controleposten tegen 
die de leerlingen testen op hun rijgedrag 
en rijvaardigheid. Wordt er gestopt bij een 
verkeerslicht? Steken de kinderen hun 
hand uit als zij afslaan? Verlenen zij 
voorrang? Sorteren zij voor? De leerlingen 
moeten deze middag hun fiets 
meebrengen naar school. Ter 
voorbereiding wordt de route 
dinsdagmiddag 4 juni door de leerlingen in 
groepjes gelopen. We wensen alle 
kinderen uit groep 8 veel succes toe!  
 
Kangoeroewedstrijd 
De uitslag van de kangoeroewedstrijd is 
bekend. Afgelopen dinsdag heeft onze 

LED-juf 
Tineke alle 
certificaten 
uitgereikt 
aan de 
kinderen die 

mee hebben gedaan. Daarnaast was er 
voor iedere leerling een leuke attentie: 
een mirror-cube. Voor de kinderen die de 
hoogste score hadden behaald van hun 
jaargroep, was er nog een extra prijs. De 
hoogste score van de hele 
school is behaald door Kyara Chotkan uit 
groep 5b. Zij mag een abonnement op een 
leuk en leerzaam tijdschrift naar keuze 
uitkiezen. De Kangoeroewedstrijd was 
weer een groot succes! 

Sportdag groepen 1-2 t/m 8 
Meester Mark en het team van RK de 

Regenboog waren 
vanochtend al vroeg in 
de weer om alle 
spellen uit te zetten op 
het grasveld van 
voetbalvereniging 
Bolnes. In totaal 
hebben de kinderen 14 

spellen gespeeld. Tussendoor was er tijd 
om even te 
springen op het 
springkussen. Alle 
kinderen hebben 
een rugtasje met 
een bidon, een flesje water en na afloop 
een heerlijk ijsje gekregen. Hierbij 
bedanken wij alle hulpouders die zich 
hebben ingezet om er een onvergetelijke 
sportieve dag van te maken!   
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Woensdagmiddag 5 juni organiseert 
bibliotheek IJsselmonde een 
Maakworkshop voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar.  Dat is een workshop waarin je zelf 
dingen kunt uitproberen, ontdekken en 
maken. Voor meer informatie kun je terug 
op de website van de bibliotheek. 
 
Open dag SV Bolnes 
Op zaterdag 1 juni kunnen de kinderen 
van 10.00 tot 18.00 uur deelnemen aan de 
open dag bij SV Bolnes. Iedereen is 
welkom.    
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Belangrijke data 
30.05 : Hemelvaartsdag, kinderen vrij 
31.05 : Kinderen vrij 
05.06 : Kinderboerderij groep 7a 
06.06 : Praktisch verkeersexamen gr. 8 
07.06 : Kinderboerderij groep 7b 
 : Koffieochtend ouders 
10.06 : Tweede Pinksterdag, kinderen vrij  
11.06 : Extra vrije dag, kinderen vrij 
12.06 : Kinderboerderij groep 8a 
14.06 : Kleuterfeest 
 : Koffieochtend ouders 
 : Kinderboerderij groep 8b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


