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Stakingsdag 6 november 
Afgelopen dinsdag heeft u een mail ontvangen 
inzake de landelijke stakingsdag op 6 
november.  Het team van RK de Regenboog 
staakt voor aandacht, kracht en passende 
waardering voor ons prachtige vak. Wij gaan 
écht de straat op en lopen mee met de 
protestmars die gehouden wordt in het 
centrum van Rotterdam. Onze basisschool én 
peuteracademie is om deze reden dan ook 
gesloten op 6 november.  
 
Peuteracademie 
Vandaag is de Peuteracademie geopend op de 

Hoensbroeksingel! 
Peuters gaan hier 2 
langere dagen naar 
school i.p.v. 4 dagdelen. 
De peuteracademie 
werd geopend door juf 

Kitty,  samen met  Fa-Areëly, Sergio en de 
voorzitter van de oudercommissie Oya.  
Daarna konden de kinderen knutselen, spelen, 
schminken en springen op het luchtkussen. 
Clown Bobo gaf een voorstelling en maakte 
voor ieder kind een ballonnenbeest. Bij het 
weggaan kreeg elk kind een rugtasje met een 
mooie speelbal. Heeft u interesse gekregen? 
Loop gerust even langs bij de leidsters voor 
informatie.  
 
VO-avond groepen 8 
Op maandag 4 november organiseren wij de 
voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs (VO) 
voor de groepen 8. Dat is een belangrijke 
avond waar ouders van groep 8 krijgen 

uitgelegd wat er tot einde schooljaar allemaal 
in groep 8 wordt gedaan en hoe in te schrijven 
op het VO. Ouders krijgen een informatiegids 
mee waarin belangrijke informatie staat over 
de verschillende VO-scholen en hun open 
dagen. De avond start om 19.30 uur in de 
MFO op ons hoofdgebouw aan het 
Gronsvelderf.  
 
Halloween  

Op zaterdag 26 
oktober vierde de 
Beverwaard het 
Halloweenfeest. Ook 
dit jaar was RK de 
Regenboog weer van 

de partij. In onze kraam konden de kinderen 
spookjes en vampiers van mandarijnen maken 
en bananen versieren. Wat leuk dat er zoveel 
kinderen van onze school langs zijn gekomen!  
 
Filmsounds 

De groepen 3 en 4 
hebben de les 
‘Filmsounds’ 
gehad van de 
SKVR. Hoe maak je 

muziek bij een film met je stem, je handen en 
voeten? De kinderen kunnen u er nu alles over 
vertellen. Na afloop werd de film, mét muziek, 
teruggekeken. Wat was dat leuk! 
 
Gezonde traktatie 

Julia is in de vakantie 6 jaar 
geworden en trakteerde op 
heerlijke fruit gebakjes. Dat was 
smullen!  
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Leren schrijven 
De kleuters worden voorbereid op het leren 

schrijven van letters in 
groep 3. Bij het schrijven 
beweeg je verschillende 
gewrichten, zoals de 
schouder, elleboog, pols 
en vingers. Om te zorgen 

dat je de bewegingen op een juiste manier 
doet, leert meester Habib de kinderen deze 
spelend en met veel plezier aan.  
 
De Heilige Meeuw  
Op zaterdag 2 november is de feestelijke 
opening van het kunstwerk De Heilige Meeuw 
in het Schinnenbaanpark om 14.00 uur. Voor 
de opening is een speciaal Meeuwenlied 
geschreven, samen met kinderen uit de wijk. 
Bent u ook benieuwd? Het lied valt te 
beluisteren op 
https://soundcloud.com/zwermofficial/meeu
wenlied.  
 
Herfstwandeling 
De herfst is begonnen. Het waait, het regent, 
de bladeren vallen van de bomen en de 

paddensto
elen 
schieten 
uit de 
grond. De 
kleuters 
hebben 
een mooie 

herfstwandeling gemaakt.  Zij hebben gezocht 
naar bladeren, paddenstoelen, eikeltjes, takjes 
en nog veel meer. Met deze gevonden 
spulletjes gaan zij spelen en knutselen.  
 

Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdagmiddag 6 november organiseert 
de bibliotheek een maakworkshop. Tijdens 
deze workshop maken kinderen kennis met de 
wereld van wetenschap en techniek. Kinderen 
vanaf 8 jaar zijn tussen 14.00 en 16.00 uur 
welkom om mee te doen.  
 
Belangrijke data: 
04.11 : VO-avond groep 8 in MFO 
06.11 : Stakingsdag, alle kinderen vrij 
   inclusief de peuteracademie 
07.11 : Groepen 8 bezoek Farelcollege 
   SKVR Botenbouwers groep 7b 
08.11 : Koffieochtend ouders 
11.11 : SKVR Marinierskapel groepen 7 en 8 
12.11 : SKVR Botenbouwers groep 7c en 8b 
13.11 : Bliksemstage groep 8a 
14.11 : Koffieochtend ouders

 
 
 


