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Kerstactiviteiten 
Er zijn deze week veel leuke kerstactiviteiten 
georganiseerd op school. Kerststukjes maken 
bij de kleuters, crea-carrousel in de klassen, 
kerstdiner voor de peuters en de kinderen van 
groep 1-2 t/m 8 en als sluitstuk de kerstviering 
in de gymzaal. Ouders bedankt voor alle hulp 
hierbij! U kunt de foto’s terugvinden in de 
SchoolApp. Veel kijkplezier.  
 
Kerstgroet 
Groep 3 heeft vanmiddag de apotheek, de 
Focus en alle winkeliers in winkelcentrum 

Beverwaard 
een kerstgroet 
gebracht. Ook 
de bewoners 
tegenover de 
school kregen 

een kleine attentie. Na het zingen van een 
mooi kerstlied werd iedereen een fijne kerst 
gewenst. 
 
Afscheid juf Yvonne 
Na bijna 25 jaar op de Regenboog gewerkt te 

hebben gaat juf Yvonne 
met een welverdiend 
pensioen. Als leerkracht 
in de midden- en 
bovenbouw heeft zij 
veel betekend voor 
onze kinderen, ouders 
en team. Afgelopen 

vrijdagmiddag hebben wij haar feestelijk 
uitgezwaaid maar af en toe zal zij nog op 
school aanwezig zijn om in te vallen. Daar zijn 
wij erg blij mee!  

Brede school 
Na de kerstvakantie starten wij weer met een 
nieuw blok Brede School. Er worden vele 
leuke activiteiten georganiseerd. Deze 
activiteiten lopen tot aan de 
voorjaarsvakantie. Let op … het is gratis maar 
niet vrijblijvend. Er zijn nog 3 plekken over bij 
Beeldende Vorming voor de groepen 3 en 4. 
Afmelden kan bij meester Mark, Jasper, 
Mohamed en Adam.  

 
Medezeggenschapsraad 
Eind november is de MR bij elkaar geweest. Er 
is gesproken over o.a. het lerarentekort en de 
ouderbetrokkenheid op RK de Regenboog. Het 
MR Jaarplan 2019-2020 en het MR Jaarverslag 
2018-2019 staan op de website. Mocht u 
vragen hebben dan kunt u terecht bij de 
directie of mailen naar mr@rkregenboog.nl. 
 
Vuurwerkbril  
Woensdag hebben alle kinderen van groep 1-2 
en 3 een vuurwerkbril gekregen. Deze zijn 
door de gemeente Rotterdam ter beschikking 
gesteld om oogletsel door vuurwerk te 
voorkomen. De kinderen in de hogere 
groepen hebben de vuurwerkbril al in 
voorgaande jaren ontvangen.  
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Luizencontrole  
Op woensdag 8 januari is er de luizencontrole. 
Juf Haidy kan daar veel handen bij gebruiken. 
Al is het maar een uurtje. Alle hulp is welkom. 
Graag aanmelden bij juf Haidy.  
 
Onwijze Moeders 
Op vrijdag 13 december was de bijeenkomst 

‘Onwijze 
Moeders’ in de 
MFO. Deze 
werd door 
onze 

medewerkster ouderbetrokkenheid, juf Haidy, 
georganiseerd. Twee jongerenrenwerkers van 
JOZ (Jongeren op Zuid) spraken over de 
jongerenproblematiek die momenteel speelt 
in o.a. IJsselmonde. Hier blijken ook jongeren 
uit de Beverwaard bij betrokken te zijn.  
Wijkagent Mark gaf aan wat zij meemaken op 
dit gebied en welke maatregelen daarvoor 
getroffen worden. Het was een zeer 
informatieve bijeenkomst.

Het Nationale Kinder Vuurwerk 
Op 31 december wordt er een speciale 
vuurwerkshow georganiseerd, vlak naast de 
Erasmusbrug in Rotterdam. Op de website van 
het Nationale Kinder Vuurwerk kunt u zich 
gratis aanmelden om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Cinema Ilsemunda 
Op woensdagmiddag 8 januari draait de film 
Kapsalon Romy in Cinema Islemunda. Een film 
voor kinderen vanaf 8 jaar. Afgelopen 
november werd de film uitgeroepen in 
Amerika als ‘Beste familiefilm ter wereld’. 
Reden genoeg om te gaan kijken!  
 
Bibliotheek IJsselmonde 
Op woensdagmiddag 8 januari kun je je eigen 
stad van Lego bouwen. Ben je 6 jaar of ouder? 
Schuif aan wanneer je wilt tussen 13.00 en 
16.00 uur.   
 

 
Belangrijke data: 
20.12 : Vakantie, alle kinderen vrij 
06.01 : Alle kinderen weer naar school 
09.01 : SKVR Lekker Griezelen groep 5 a, b 
10.01 : Groepen 8 bezoek aan de Palmentuin 
    Ouderkoffie in MFO 

 
 

We wensen iedereen fijne kerstdagen 
en een gelukkig 2020! 


