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Studiedag 
Aanstaande maandag, 27 januari, is een 
gezamenlijke studiedag voor alle basisscholen 
in de Beverwaard. RK de Regenboog is 
gesloten. Het koud koken van de Brede School 
gaat deze dag niet door.   
 
IK ben KI 
Afgelopen woensdag was de afsluiting van de 
IK ben KI-training. Veel ouders sloten het 
laatste half uurtje aan om een aantal 
oefeningen samen met hun kind te doen. Alle 
kinderen werden officieel tot KI-ridder 
geslagen en ontvingen hun KI-certificaat. Goed 
gedaan! 
 
Rapport- en adviesgesprekken 
Op maandag 17 en dinsdag 18 februari zijn de 
rapportgesprekken voor groep 3 t/m 7 en de 
adviesgesprekken voor groep 8. Vanaf 
maandag 27 januari kunt u zich hiervoor 
in schrijven. Dit kan op twee manieren: via de 
SchoolApp of via de mail ‘Schoolgesprek’ die u 
maandag toegestuurd wordt. Zodra u een 
afspraak heeft ingepland, krijgt u hier een 
digitale bevestiging van. Als u nog vragen 
heeft kunt u terecht bij de leerkracht van uw 
kind 
 
Sportdag kleuters 
Het was gezellig, afgelopen woensdag, in de 
gangen bij de kleuters. Er was een spelletjes 
circuit uitgezet met 30 spellen om te spelen.

In de speelzaal kon er geklommen en 
geklauterd worden, met als 
hoogtepunt het 
springkussen! De sportdag 
was een groot succes. Dit 
had echter niet gelukt 
zonder de hulp van ouders! 
Bedankt voor uw inzet.  

 
Letterfeest 
In de groepen 3 was vandaag het letterfeest. 

De kinderen 
hebben in de 
afgelopen 6 
kernen alle 
letters geleerd 
en dat is groots 
gevierd. De 

kinderen hebben o.a. een letterklep of een  
lettermuts of groentesoep met vermicelli 
letters gemaakt en gesnoept van de 
letterkoekjes. Tot slot kregen de kinderen hun 
letterdiploma van juf Kitty! Apetrots en met 
een welverdiend applaus van de aanwezige 
ouders.  
 
Afscheid juf Karin Hartjes 
Juf Karin van de peuterspeelzaal neemt 
komende week afscheid. Zij gaat haar nieuwe 
uitdaging buiten de Regenboog zoeken. Wij 
wensen haar veel plezier en succes toe! 
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Belangrijke data: 
27.01 : Studiedag , alle kinderen vrij 
30.01 : Staking, kinderen basisschool vrij,  

  peuterspeelzaal niet 
31.01 : Staking, kinderen basisschool vrij,   

  peuterspeelzaal niet 
07.02 : Koffieochtend ouders 
   Kinderboerderij 6a

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


