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Peuteracademie 
Op 1 november opent RK de Regenboog 
de Peuteracademie op onze locatie aan de 
Hoensbroeksingel. Peuters gaan hier 2 
langere dagen naar school in plaats van 4 
dagdelen. Vanaf 2 jaar en 8 maanden 
komen zij ook op de woensdagochtend. 
Dan bieden wij pre-kleuteronderwijs aan 
dat gericht is op de overstap naar de 
basisschool. Wilt u meer informatie over 
onze Peuteracademie? Stap dan gerust 
even bij ons binnen.  
 
Stakingsdag 6 november 
Misschien heeft u het al in de media 
gelezen; op woensdag 6 november is er 
een nationale staking voor het onderwijs 
afgekondigd. In tegenstelling tot de vorige 
stakingsdag hebben wij besloten dit keer 
wel mee te doen. Onze basisschool en 
peuteracademie zijn op 6 november 
gesloten. Waarom wij meedoen met deze 
landelijke staking zullen wij u in een brief, 
die u na de vakantie ontvangt, uitleggen. 
 
Inloopochtend kleuters 
Afgelopen dinsdag was de inloopochtend 

voor de groepen  
1-2. Ouders konden 
een boekje 
voorlezen aan een 
klein groepje 
kinderen. Wat fijn 

dat er zoveel belangstelling voor was. De 
kinderen hebben genoten! 
 
 
 
 

 
Fotograaf Peuters 
Op donderdag 31 oktober komt de 
fotograaf op bezoek bij de 
peuterspeelzaal. Hij maakt zwart/wit 
portretten. De broertje(s)/zusje(s) foto 
staat gepland tussen 11.30-12.30 uur. Alle 
foto’s worden op onze locatie aan de 
Hoensbroeksingel gemaakt.  
 
Gepensioneerd 
Afgelopen maandag hebben juf 

Annemarie en meester 
Henk officieel de leeftijd 
bereikt dat zij met 
pensioen mogen. Zij zijn 
door het team in het 

zonnetje gezet. Gelukkig voor RK de  
Regenboog hebben zij beiden besloten 
nog langer bij ons te blijven werken. Hier 
zijn wij erg blij mee.  
 
Reis mee! 

Het thema van de 
Kinderboekenweek was 
dit jaar: Reis mee! Wat is 
er dan leuker om met je 
eigen vliegtuig op reis te 
gaan? De stewards 

stonden bij de deur en wezen elke 
passagier hun plek aan. De piloot zat al 
klaar om de motoren te starten. Helaas 
misten de vleugels aan het vliegtuig zodat 
de kinderen goed mee moesten bewegen 
met hun armen.  
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Brede school  
Na de vakantie begint de Brede School.  

 
 
 
 
 
 

Er zijn weer leuke gratis activiteiten om 
aan deel te nemen. Er is nog één plekje 
beschikbaar bij tekenen voor de groepen 
5-6. 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.  
 
Popcorn-party 
Ter afsluiting van de Kinderboekenweek 

organiseerde juf Haidy en 
meester Thomas een 
popcornparty voor de 
groepen 1-2. Alle 
kleutergroepen brachten 

om de beurt een bezoek aan de MFO. 
Daar keken de kinderen naar digitale 
prentenboeken en kregen zij popcorn en 
limonade. De MFO werd voor deze 
gelegenheid omgetoverd tot "Pathé de 
Regenboog". 
 
Gezonde traktatie 
Milano en Milana zijn 7 jaar geworden. Zij 

trakteerden op een 
mandarijn microfoon en 
een appelbloem. De 
kinderen hebben 
gesmuld!  
 

Halloween  
Op 26 oktober wordt Halloween gevierd in 
de Beverwaard. Ook RK de Regenboog 
staat in het winkelcentrum met een 
kraam. Kom u gezellig even langs? 
 
 
 

Peuter in zicht 
De training Peuter in Zicht gaat 31 oktober 
van start. Heeft u interesse om hieraan 
deel te nemen, dan kunt zich aanmelden 
bij juf Haidy.  
  
Stichting Meedoen 
Stichting Meedoen in Rotterdam helpt 
ouders, onder bepaalde voorwaarden, die 
financieel niet in staat zijn om de 
ouderbijdrage te betalen. Via juf Haidy 
kunt u informatie opvragen en de 
aanvraag hiertoe doen. 
 
Scholenmarkt  
Op woensdag 13 november wordt de 
scholenmarkt georganiseerd in het 
Islemunda Theater. Op deze markt zullen 
alle middelbare scholen uit Rotterdam-
Zuid zich voorstellen. In de middag kunnen 
ouders met hun kind de markt bezoeken. 
 
De Heilige Meeuw  
Op zaterdag 2 november is de feestelijke 
opening van het kunstwerk De Heilige 
Meeuw in het Schinnenbaanpark. Drie jaar 
geleden bedacht Jayden, die in middels 
van school af is, dit initiatief. Bent u 
benieuwd geworden? Om 14.00 uur is de 
opening met een hapje en een drankje. 
 
Belangrijke data: 
18.10 : Studiedag, alle kinderen vrij! 
21.10 : Herfstvakantie 
26.10 : Halloweenmarkt Beverwaard 
28.10 : Alle kinderen weer naar school 
29.10 : SKVR Filmsounds groepen 3 
31.10 : SKVR Filmsounds groepen 4 
   Schoolfotograaf peuters 
01.11 : Opening Peuteracademie 
   Koffieochtend ouders 
06.11 : Stakingsdag, alle kinderen vrij 
   inclusief peuters 
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