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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schoolfotograaf 
Dit schooljaar komt de schoolfotograaf van 9 
t/m 11 maart langs op school. De broertjes-
/zusjesfoto (gekleurde foto) wordt gemaakt 
op woensdagmiddag 11 maart. Let op: omdat 
de Regenboog dit jaar met een andere 
fotograaf werkt, gaat de organisatie anders 
dan in voorgaande jaren. Er wordt niet meer 
gewerkt met nummertjes maar met een 
inschrijflijst. U kunt zich vanaf maandag 
inschrijven voor een bepaald tijdstip, net als 
bij de rapportgesprekken.  
Op onderstaande dagen en tijden kunt u bij juf 
Haidy terecht om in te schrijven.  
 

Maandag 10.02 13.15 – 15.30  MFO 
Dinsdag 11.02 8.30 – 12.00  MFO 
Dinsdag 11.02 13.15 – 15.30  MFO 
Woensd 12.02 8.30 – 9.30  MFO 
Woensd 12.02 12.00 – 13.30  MFO 
Donderd 13.02 8.30 – 9.30  Dependance 
Donderd 13.02 13.15 – 15.30 Dependance 
Vrijdag 14.02 8.30 – 12.00  MFO 
Vrijdag 14.02 13.15 – 15.30  MFO 

 
Medezeggenschapsraad  
RK de Regenboog heeft een 
medezeggenschapsraad (MR). Deze raad 
bestaat uit ouders en personeel van de school. 
Via de MR zijn ouders betrokken bij het beleid 
in en rond de school. Zaken die besproken 
worden betreffen o.a. het schoolplan, de 
begroting, de formatie en de schoolgids. De 
MR komt gemiddeld 5x per jaar bijeen in de 
avonduren. Komend schooljaar komt er plek 
vrij in de oudergeleding van de MR. Heeft u 
interesse? Neem contact op met Sebastiaan 
Verhoeven (s.verhoeven@hhsk.nl). 

Voorleeswedstrijd 
Vanese (groep 7a) heeft op 
woensdag 5 februari mee 
gedaan aan de regionale 
voorleeswedstrijd. Zij is 
tweede geworden. Knap 
gedaan! Wij zijn ontzettend 
trots op haar. 

 
Carnaval  
Op vrijdagmiddag 21 februari viert RK de 
Regenboog Carnaval. Prins en Prinses Carnaval 
vieren het feest op de dependance mee. Naast 
een korte optocht door de wijk, wordt er een 
spellencircuit gehouden. De 
dependance kan uw hulp daarbij 
goed gebruiken. U kunt zich 
aanmelden bij de leerkracht of via 
de SchoolApp. Alvast heel erg 
bedankt voor uw aanmelding!  
 
Feyenoord  
RK de Regenboog is partnerschool van 

Feyenoord. 
Medewerkers geven 
regelmatig clinics. 
Afgelopen dinsdag 
hebben de groepen 4 

leren dribbelen met de bal en daarna een 
potje voetbal gespeeld. Het was een 
intensieve training!    
 
Gezonde traktatie 

De jarige Rosalinde uit groep 5c 
heeft getrakteerd op gezonde 
rolletjes komkommer met paprika 
en wortel. Het was heerlijk! 
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Thomas More Hogeschool 
Regelmatig krijgen wij studenten van de Pabo 
op bezoek. Zij maken dan kennis met RK de 
Regenboog, onze ouders en de wijk 
Beverwaard. Vanuit de Pabo hebben wij de 
volgende vraag gekregen. De studenten willen 
graag oefenen met het organiseren van een 
ouderavond op de Pabo zelf. Op deze avond 
zal centraal staan wat u als ouder verwacht 
van de leerkracht en de school en wat de 
leerkracht verwacht van ouders en kinderen. 
Als u interesse heeft om op 24 maart, van 
19.00 uur tot 21.00 uur, aan deze ouderavond 
deel te nemen kunt zich opgeven bij juf Haidy.

Belangrijke data: 
13.02 : Kinderboerderij groep 6c 
14.02 : Inloopochtend kleuters knutselen 
   Kinderboerderij groep 6b 
   Rapporten groep 3 t/m 7 
   VO-adviesbrief groep 8 

  Koffieochtend ouders MFO 
17.02 : Adviesgesprekken groep 8 

  Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 
  Kinderboerderij groep 5b en 5c 

18.02 : Adviesgesprekken groep 8 
  Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 

20.02 : SKVR Lekker griezelen 5a en 5b 
21.02 : Koffieochtend ouders MFO 
   Carnaval (in de middag) 
24.02 : Voorjaarsvakantie  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


