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Sinterklaas 
Wat was het Sinterklaasfeest weer een 
geweldige happening op RK de Regenboog. De 

leerkrachten 
van groep 1-2 
tot en met 4 
hebben een 
spannend 
toneelstuk 
opgevoerd in 

de Focus. Juf Floor warmde de zaal op met 
verschillende Sinterklaasliedjes. Na afloop 
kregen alle kinderen een zakje met heerlijke 
pepernoten mee naar huis. Gelukkig kwam de 
Sint ook nog even langs op school. Hij werd 
begeleid door zijn Pieten en de bodyguards uit 
groep 8. Wat ontzettend fijn dat de op het plein 
aanwezige ouders, alle ruimte gaven aan de 
kinderen. Zo konden de kinderen volop genieten 
van het feest. 
 
Peuter in Zicht!  
Op maandag 20 januari 2020 start de training 
Peuter in Zicht! Deze training is bedoeld voor 
ouders van peuters in de leeftijd van 2 tot en 
met 4 jaar. Onder leiding van juf Haidy en juf 
Marion worden basisvaardigheden geoefend, 
die ouders kunnen gebruiken in de opvoeding 
van hun peuter. De deelname is gratis maar niet 
vrijblijvend. Na afloop ontvangt u een certificaat. 
 
Ouder-kind activiteit peuterspeelzaal 
Op dinsdag 10 december ben u van harte 
welkom om, samen met uw peuter, te komen 
knutselen en kerstliedjes te zingen rond te 
kerstboom. In de SchoolApp krijgt u informatie 
over de tijden wanneer dit mogelijk is.

Kerst 
De Sint is terug naar Spanje en maandag zult u 
zien dat de school in kerstsferen is versierd. Wat 
fijn dat ouders ons daarbij geholpen hebben. 
Volgende week staat in de ouderinfo alle 
informatie over de kerstviering en het kerstdiner 
op school.   
 
Inloopochtend kleuters 
Op dinsdag 17 december kunt u samen met uw 
kleuter een kerststukje komen maken in de klas. 
U bent van 8.30 tot 9.00 uur van harte welkom! 
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdag 11 december kunnen de kinderen 
van 13.00 tot 15.15 uur knutselen in de 
bibliotheek en filmkijken in de filmzaal van 
Cinema Islemunda. Het knutselen is gratis en de 
film kost 3 euro. Aanmelden via 
www.islemunda.nl of aan de balie in de foyer.  
 
Belangrijke data: 
10.12 : Kinderboerderij groep 8b 
   Schoolschaatsen groepen 6 
   Ouder-kind activiteit peuters 
11.12 : Kinderboerderij groep 8a 
12.12 : Schoolschaatsen groepen 7 en 8 
13.12 : Onwijze Moeders bijeenkomst 
                 Kinderboerderij groep 8c 
16.12 : Haven Taaltrip groep 6a en 6c 
17.12 : Kerstdiner peuters 
    Haven Taaltrip groep 6b 
    Inloopochtend Kleuters 
18.12 : Kerstdiner groepen 1-2 t/m 8 
19.12 : Kerstviering alle groepen 
20.12 : Vakantie, alle kinderen vrij
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