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Praktisch Verkeersexamen groep 8 
De leerlingen van groep 8 hebben het 

praktisch 
Verkeersexamen 
afgelegd. Hierbij wordt 
getoetst of zij de 
theorie goed kunnen 
toepassen in het echte 
verkeer. 
De leerlingen hebben 

een route in de wijk afgelegd. Onderweg 
keken juffen en meesters goed mee of zij zich 
aan alle verkeersregels hielden. Iedereen is 
geslaagd! 
 
SchoolApp 
Dit weekend is er een update van de 
SchoolApp. Dit gaat centraal. Als gebruiker 
van de SchoolApp hoeft u dus niets te doen. 
De mail die u hierover krijgt is ter info. Ouders 
die nog geen gebruik maken van onze 
SchoolApp krijgen éénmalig een mail met het 
verzoek alsnog de app te downloaden.  
 
Trakataties 
Op de Regenboog is er veel aandacht voor een 
gezonde levensstijl. Zo werken wij met een 
gezonde pauzehap en wordt er gezond 
trakteren gestimuleerd. Wij zien dan ook 
heerlijke traktaties voorbijkomen. Aan u het 
verzoek deze traktaties klein en handzaam te 
houden.  
 
Sport & Spel IJsselmonde 
Het is tijd om in beweging te komen! PIT010 
start een wekelijks sport- en spelprogramma 
voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar. 

 
Elke woensdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 
uur kunt u hen en de wijktrainers van 
Feyenoord vinden op het Middachtenplatsoen 
in de Beverwaard. Aanmelden via Miranda: 
06-21.70.06.23. 
 
Jeugdfonds 
De sportactiviteiten starten rustig op.  
Kinderen kunnen weer naar hun sportclub al 
geldt dat nog niet voor elke vereniging. Als u 
hier vragen over heeft kunt u deze stellen aan 
meester Mohamed. Hij is bereikbaar, via de 
whatsapp, op nummer 06-83.56.92.77.  
Het Jeugdfonds Rotterdam helpt ouders die 
onvoldoende middelen hebben om een 
sportabonnement of cultuuractiviteit te 
betalen. Meester Mohamed kan u informeren 
welke voorwaarden het Jeugdfonds hanteert 
en hoe de aanvraag hiervoor gedaan kan 
worden.  
 
Belangrijke data 
19.06: Studiedag, school gesloten 
22.06: MR vergadering 
29.06: Studiedag, school gesloten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 
010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


