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Kerstnieuws 
Kerstdiner peuterspeelzaal  
Het kerstdiner voor de peuterspeelzaal wordt 
gehouden op dinsdag 17 december van 17.15 
tot 18.30 uur. De intekenlijsten hangen op de 
deur. Hier kunt u aangeven wat voor lekkers u 
meeneemt. 
 
Kerstdiner groepen 1-2 t/m 8 
Dit jaar organiseert RK de Regenboog het 
kerstdiner op woensdag 18 december. Op het 
hoofdgebouw is dat van 17.15 tot 18.45 uur. 
Op de dependance van 17.30 tot 19.00 uur. 
De schooldeuren gaan 15 minuten voor 
aanvang open. Wij hopen dat u ons en de 
kinderen wilt helpen om er een smakelijk en 
sfeervol kerstdiner van te maken. Om te 
voorkomen dat iedereen hetzelfde maakt, 
heeft school gezorgd voor een aantal gerecht 
ideeën. Deze ideeën kunt u uit de kerstboom 
halen die, bij groep 1-2 t/m 4, voor de klas 
staat. De ouders van de kinderen uit de 
groepen 5 t/m 8 mogen bij de leerkracht 
opgeven wat zij willen maken. Belangrijk om 
te vermelden is, dat alle kinderen zelf een 
bord, beker en bestek mee moeten nemen. 
Graag uiterlijk maandag 16 december 
inleveren bij de leerkracht. Het is handig om 
dit alles te voorzien van een naam, zodat er 
niets kwijt kan raken. 
 
Kerstdiner ouders 
Op woensdag 18 december organiseert juf 
Haidy een kerstdiner voor ouders van 17.30 
tot 19.00 uur in de MFO op het hoofdgebouw. 

 
Elke ouder neemt iets lekkers mee voor 
minimaal 5 andere ouders zodat er een buffet 
gemaakt kan worden. U bent van harte 
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Meld u 
zich even aan en met hoeveel personen, zodat 
juf Haidy een inschatting kan maken van het 
aantal deelnemers? Haidy.tafleur@rvko.nl 
 
Kerstviering groep 1-2 t/m 8 
Op donderdagochtend 21 december is de 
kerstviering in de gymzaal van het 
hoofdgebouw. Dit jaar doen wij dat in twee 
delen. Mocht u dit feest met ons mee willen 
vieren, kijk dan even op welk tijdstip uw kind 
is ingedeeld. U bent van harte welkom. Er is 
een plaatsje voor u achter in de gymzaal. 
   

8.45-9.45 u 10.00–11.00 u 
PSZ hoofdgebouw PSZ Hoensbroek 
1-2 a,c,e 1-2 b,d,f 
3 a 3 b,c 
4 a,b 4 c 
5 a 5 b,c 
6 a,b 6 c 
7 a,b 7 c 
8 a 8 b,c 

 
 
Tas meenemen 
Komende week worden alle knutsels, 
tekeningen en werkjes van de kinderen 
meegegeven naar huis. Geeft u hen een extra 
tas mee?   
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Parkeeroverlast 
Het slechte weer zorgt ervoor dat kinderen 
vaker met de auto naar school worden 
gebracht. In plaats van de auto te parkeren in 
een parkeervak, worden veel kinderen voor 
het hek op het hoofdgebouw afgezet. Dit 
geeft opstoppingen in de straat en zorgt voor 
onveilige verkeerssituaties. De politie en 
wijkhandhavers hebben aangegeven 
regelmatiger te komen controleren op de 
overlast die dit geeft. Mogen wij rekenen op 
uw medewerking? Alvast bedankt.  
 
Zwemtoernooi 
In de afgelopen weken hebben veel kinderen 

van scholen uit Rotterdam 
gestreden om een plekje in de 
finale zwemmen van 
Schoolsport in Zwemcentrum 
Rotterdam. Voor RK de 

Regenboog heeft David uit groep 7a een 
welverdiende eerste plaats behaald met de 
rugcrawl. Knap gedaan! Olivia uit groep 7b 
heeft besloten dat zij op wedstrijdzwemmen 
gaat. Wij wensen haar veel succes toe. 

Schoolschaatsen 
Afgelopen week zijn de kinderen uit de 

groepen 6, 7 en 8 gaan 
schaatsen op de 
indoorschaatsbaan 
Rotterdam. In de 
kerstvakantie worden er 

schaatslessen gegeven tegen een kleine 
vergoeding.  Kinderen kunnen zich hiervoor 
opgeven bij de schaatsbaan. 
 
Weekend van Hoop 
In het weekeinde van 20, 21 en 22 december 
wordt er in de Focus het Weekend van Hoop 
georganiseerd. Op vrijdagmiddag kunt u, na 
de kerstborrel, meedoen met de 
lichtjesoptocht. De Christmas Fair wordt 
gehouden op zaterdagmiddag. Op zondag is 
de kerkdienst MeerdanBeverwaard.   

 
 
Belangrijke data: 
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 
06.01 : Alle kinderen weer naar school

 
 


