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Staking 
Wat fijn dat u de staking massaal heeft 
gesteund, door voor opvang van uw 
kind(eren) te zorgen. Dit is door het team van 
leerkrachten erg gewaardeerd. Dank u wel!  
 
Inspectie peuterspeelzaal RK de Regenboog  
De GGD inspecteert zeer regelmatig alle 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in 
Nederland. Zo ook de peuterspeelzaal van RK 
de Regenboog. Op 23 september heeft er een 
inspectie plaatsgevonden op de 
Hoensbroeksingel. De inspecteurs waren erg 
tevreden en hebben een zeer positief rapport 
geschreven. Nieuwsgierig geworden? Het 
rapport staat op de website!  
 
Huisbezoek kleuters 
Wij vinden het fijn als ouders betrokken zijn 
bij school. Daarom willen wij graag bij u, 
tussen de middag, op huisbezoek komen. 
Vinden u en uw kind het leuk om de leerkracht 
thuis te ontvangen? Maak dan een afspraak 
met de leerkracht. De kleuters hebben de 
uitnodigingen hiervoor al gemaakt.  
 
Overblijfkrachten  
De overblijfcommissie is dringend op zoek 
naar overblijfkrachten voor de overblijf van de 
dependance. U krijgt hiervoor een 
vrijwilligersvergoeding. Voor alle vragen en 
aanmeldingen kunt u terecht bij juf Haidy. 
 
Gevonden voorwerpen 
Op het hoofdgebouw staan, naast de 
speelzaal, 2 kratten vol met gevonden 
voorwerpen. Komende woensdag worden

 
deze aan een goed doel gegeven.  Bent u iets 
kwijt? Kom dan snel langs.   
 
Voorgezet  Onderwijsavond  
Op maandag 4 november organiseerde school 
de jaarlijkse Voortgezet Onderwijsavond voor 
de ouders van groep 8. Tijdens deze avond 
kregen ouders informatie over hoe het 
onderwijsstelsel in Nederland in elkaar steekt, 
wat de Rotterdamse Plaatsingswijzer inhoudt 
en op welke manier een schooladvies tot 
stand komt. Voor alle ouders was er een hand-
out beschikbaar, waarin alle informatie nog 
eens rustig nagelezen kon worden. Fijn dat er 
zoveel animo was voor deze avond. 
 
 Tablets bij de kleuters 

De tablets bij de kleuters 
worden volop ingezet bij 
het voorbereidend 
rekenen en lezen. Zo 
moeten de kinderen de 
eerste en de laatste letter 
van een woord stempelen 
op het scherm. Bij het 

rekenen maken zij rekensommetjes door met 
hun vingertoppen op het scherm te drukken. 
Zo wordt voorbereidend rekenen en lezen wel 
erg leuk!  
 
Sintknutselen 
Onze Sint en Pieten zijn bijna in het land. Juf 
Haidy zoekt ouders die willen helpen bij het 
maken van Sintknutsels voor in de gangen. 
Komende week bent u van harte welkom 
tussen 8.30 en 12.00 uur om, onder het genot 
van een kop koffie, met haar mee te 
knutselen.  
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SKVR Botenbouwers 
De groepen 7 en 8 gaan of zijn op excursie 

geweest naar 
het Maritiem 
Museum in 
Rotterdam. 
Denk je aan 
Rotterdam, dan 
denk je aan de 

haven en schepen. In de expositie 
‘Topstukken’ ontdekken de leerlingen dat de 
vorm en functie van een schip veel met elkaar 
te maken hebben. Samen met een beeldend 
kunstenaar ontwerpen en timmeren de 
leerlingen een eigen schip, op schaal. Op de 
foto ziet u het resultaat! 
 
Thema restaurant groepen 3 
Vandaag hebben de groepen 3 het thema 

‘Restaurant’ geopend. In 
de Focus hadden ouders 
een echt 
pannenkoekenrestaurant 
ingericht.  

De kinderen konden vanaf de menukaart 
kiezen welke pannenkoek zij wilden eten. 
Naturel, met poedersuiker of met stroop. Als 
toetje kregen zij een heerlijk ijsje. De vaders 
waren de kok, de moeders serveerden. 
Bedankt voor uw hulp. De kinderen hebben 
genoten!  
 
Gezonde traktatie 
Luca en Tessa zijn allebei 5 jaar geworden. 

Luca heeft stoplichten 
getrakteerd van ontbijtkoek. 

Tessa 
hartige 
tulpen van 
worst en 
kaas. 

Gefeliciteerd!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Belangrijke data: 
11.11 : SKVR Marinierskapel groepen 7 en 8 
12.11 : SKVR Botenbouwers groep 7c en 8b 
13.11 : Bliksemstage groep 8a 
15.11 : Koffieochtend ouders 
18.11 : Rapportgesprekken groep 1-2 en groep 8 
19.11 : Rapportgesprekken groep 1-2 en groep 8 
22.11 : Koffieochtend ouders
 
 
 


