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Vuurwerkbrillen 
De zorg heeft dringend behoefte aan 
vuurwerkbrillen. Alle soorten 
vuurwerkbrillen zijn welkom. Rk de 
Regenboog geeft deze elke jaar, vóór de 
kerstvakantie, aan de kleuters mee.  
Heeft u er toevallig nog één of meerdere 
thuis liggen en wilt u deze schenken aan 
de zorgmedewerkers? Dat kan! 
Maandagmiddag 6 april, tussen 13.30 en 
15.30 uur, staan de leerkrachten op het 
schoolplein van het hoofdgebouw om 
thuiswerkboekjes aan u mee te geven. Wij 
zetten ook een grote doos klaar waar u de 
vuurwerkbril in kan deponeren. Het is niet 
erg als de bril al gebruikt is. Zij zorgen zelf 
dat de bril gedesinfecteerd wordt.  
Alvast bedankt voor uw inzet! We doen 
het samen.  
 
Bewegen en activiteiten in huis 
Dynamic Activities verzorgt op de 
Regenboog de Brede School activiteiten 
na schooltijd. Zij hebben hun aanbod nu 
online gezet. Voor elke groep, van de 
peuters tot en met groep 8, kunt u op hun 
site leuke activiteiten vinden om thuis te 
doen. Je vindt er proefjes, danslessen, 
yoga, knutselen met verschillende 
materialen, koud koken, bootcamp, 

gedichten schrijven …noem maar op. Het 
aanbod kunt u vinden op: 
https://www.dynamicactivities.nl/academ
y/ Veel plezier ermee! 
 
Wist u dat? 
… Akhil, Tanisha, Kylaina, Ahmet, Mikolaj, 
Chelsey, Roman, Denley en Armayan, deze 
week jarig zijn geweest? 
…. afgelopen woensdag de ouders uit 
groep 6 en 4a een digitale luizenscanner 
kregen gemaild? Deze konden zij thuis 
gebruiken omdat de luizencontrole op 
school niet door kon gaan. 
…. afgelopen woensdag de inspecteurs 
van het Ministerie van Schone 
Zaken op pad zijn geweest om te 
controleren dat de kinderen hun 
thuiswerk konden maken in een 
opgeruimde en schone kamer?   
…. afgelopen woensdag juf Roeli 
het thuiswerk van de kinderen 
heeft nagekeken? Zij moesten dit 
voor het raam zetten zodat zij op 
gepaste afstand kon controleren. 
…. afgelopen woensdag 
verschillende ouders uit groep 1-2 
een zoek-de-verschillen-opdracht via de 
Schoolapp hebben gekregen? Zij zijn nog 
bezig met de verschillen te vinden ;-).  

 
 


