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Ouderbijdrage 
Vanaf dit schooljaar maakt RK de Regenboog 
o.a. gebruik van WIS COLLECT voor het 
betalen van de ouderbijdrage. Door een aantal 
bugs in het systeem werkt e.e.a. nog niet 
optimaal. Hierdoor kan het zijn dat u een 
herhaald betalingsverzoek gekregen heeft, 
terwijl al betaald is. Excuses hiervoor. Wij 
hopen dat u dit verzoek als niet verzonden 
wilt beschouwen. Wij zijn drukdoende het 
systeem te optimaliseren. Natuurlijk blijft het 
mogelijk om de ouderbijdrage, naast WIS 
Collect, via de bank of contant te betalen bij 
de directie. Als u nog vragen heeft, dan horen 
wij dat graag.   
 
Overblijf 
Onze dependance is dringend op zoek naar 
overblijfouders. Heeft u interesse om, tegen 
een vergoeding, ons daarbij te helpen? Geef u 
a.u.b. op bij juf Haidy.  
 
Studiedag  
Op vrijdag 18 oktober heeft RK de Regenboog 
een studiedag. Alle kinderen zijn dan vrij. 
Tijdens de studiedag richt het team zich op 
het vergroten van de mentale veerkracht en 
welbevinden van kinderen en leerkrachten. 
Tevens krijgen wij voorlichting over het 
herkennen van signalen en het omgaan met 
moeilijke thuissituaties van kinderen. 
 
Informatieochtend kleuters  
De kleuterbouw heeft drie 
informatieochtenden georganiseerd waarin zij 

de manier van 
werken in de 
klassen hebben 
uitgelegd aan 
ouders. 

Onderwerpen waren o.a. het fonemisch 
bewustzijn bij jongste én oudste kleuters, de

 
nieuwe observatiemethode waarop school 
zich aan het oriënteren is en het gebruik van 
kleutermateriaal in de klas. Wat fijn dat zoveel 
ouders interesse hebben getoond.  
 
Brede school  
Na de vakantie begint de Brede School. Er zijn 
weer leuke gratis activiteiten om aan deel te 
nemen. Alle activiteiten duren tot aan de 
kerstvakantie. Gratis houdt niet in vrijblijvend. 
Bij aanmelding wordt er verwacht dat uw kind 
aanwezig is. Mocht deze onverhoopt een keer 
niet kunnen dan kunt u afmelden bij meester 
Mark, Mohamed of Adam.  
 
Gezonde traktatie  

Ali was eind september jarig 
en trakteerde op gezonde 
appels. Ze waren heerlijk zoet.  
 
 
 
 

Halloween 
Op 26 oktober wordt Halloween gevierd in de 
Beverwaard. Ook RK de Regenboog staat in 
het winkelcentrum met een kraam. Kom je 
gezellig even langs? 
 
Belangrijke data: 
15.10 : Inloopochtend groep 1-2 
16.10 : Popcornparty groep 1-2 
18.10 : Studiedag, alle kinderen vrij! 
21.10 : Herfstvakantie 
26.10 : Halloween Beverwaard 
28.10 : Alle kinderen weer naar school 
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