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Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt de schoolkalender voor 2020-2021.
In deze kalender vindt u allerlei praktische  
informatie over het komende schooljaar.  
Er staat ook dit schooljaar weer flink wat op het 
programma en we hebben zin om er samen een fijn 
jaar van te maken. Uitgebreide informatie over meer 
inhoudelijke zaken vindt u in de schoolgids. 
Bij de inschrijving van uw kind ontvangt u deze 
van ons. Een jaarlijks aangepaste versie van de 
schoolgids vindt u op de schoolsite. Ook kunt u de 
schoolgids inzien bij de directie. Daarnaast ontvangt 
u om de week de ouderinfo per mail. Hier staat de 
informatie in voor de komende week en kunt u zien 
welke activiteiten er de afgelopen week op school 
hebben plaatsgevonden. In de schoolapp worden 
regelmatig leuke berichtjes en foto’s geplaatst 
van de groep van uw kind. Heeft u de app al 
geïnstalleerd? Wij helpen u er graag bij.

Team RK de Regenboog

Contact

Gronsvelderf 105
3077 SB Rotterdam

tel hoofdgebouw: 010-4820463
tel dependance: 010-4794058
tel peuterspeelzaal: 06-38309516

info@rkregenboog.nl
www.rkregenboog.nl

VOORWOORD 2 0 2 0
2 0 2 1





Groepsbezetting 2020-2021:
 
Peuterspeelzaal Melloney Belliot, Joke Broeders, Miranda Buiter, Kamuran Gulmez,  
 Martha van Haren, Karin Huigen, Marion Löbker, Haidy den Otter,  
 Jeanette Prikker, Mirella Ramadhin, Myra Robbersen, 
 Susan van der Stel en Sabine Utberg
  
Groep 1-2a Mariana Kramer en Mirjam de Vos 
Groep 1-2b  Wendy Emmerich 
Groep 1-2c Kajol Madhai en Pamela Verbrugge
Groep 1-2d Eunice Cotino en Annemarie Janssens
Groep 1-2e Raquel Mosso
Groep 1-2f Elise Tap
Groep 3a Christine Kraan en Annemiek Stentler
Groep 3b Carolien Groenendijk en Pamela Verbrugge
Groep 3c Bianca Bennink
Groep 4a Mariëtta Bouwer en Annemiek Stentler 
Groep 4b Naomi van Dijk en Vanessa Huizer
Groep 4c Roeli Peerbooms en Mark Wiersma
Groep 5a Marieke Elfering en Areti Sapanidis 
Groep 5b Marissa van der Tol
Groep 5c Mariska Viergever en Sue-Ann Arnasa
Groep 6a Rianne Kooij en Sue-Ann Arnasa
Groep 6b Koen van Doorn en Areti Sapanidis
Groep 6c Audrey Ruijter en Areti Sapanidis

GROEPSBEZETTING 2 0 2 0
2 0 2 1



Groep 7a Linda van Kampen 
Groep 7b Lizzy Schäffers
Groep 7c Nathalja de Groot
Groep 8a Sigrid van Schijndel
Groep 8b Annemarie Wijnberger en Lobke Vreman
Groep 8c José van Herrewegen en Adam Woutersen

Overig personeel:
Directeur Kitty van den Bulk
Adjunct-directeur Adam Woutersen
Coördinator peuterspeelzaal Marion Löbker
Intern begeleider peuters Joke Broeders
Intern begeleider groep 1-2 Edith van Wijk
Intern begeleider groep 3-4  Dewhi Malinka
Intern begeleider groep 5-6 Esther de Vette
Intern begeleider groep 7-8 Ilse Tempelman
Gedragswetenschapper Marieke Hovers
Onderwijszorgassistenten Habib Hanchane, Ascha Plugge en Sabine Utberg 
Vakleerkrachten gymnastiek Mohamed Benziane, Jasper Bouwer en Mark Wiersma
Administratie Henk Hesper
Schoolmaatschappelijk werk Henrike van Doesburg
Coördinator Talent Tineke Kool
Medewerker ouderbetrokkenheid Haidy den Otter
Conciërges  Celeste van den Berg, Hans Brackx, Thomas Brackx,  
 Ineke Duyn en Esra Ekinci



Schooltijden voor de peutergroepen
De peutergroepen hanteren verschillende 
openingstijden. De actuele openingstijden per 
groep kunt u vinden op onze site. 

Schooltijden voor de groepen 1-2
Maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Woensdag 08.30 - 12.00
Donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Vrijdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15

Schooltijden voor de groepen 3 t/m 8
Maandag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Dinsdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Woensdag 08.30 - 12.30
Donderdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15
Vrijdag 08.30 - 12.00 13.15 - 15.15

Wanneer uw kind naar de dokter moet of ziek is, 
wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden. 
Dit kan telefonisch tussen 08.00 uur en 08.20 uur.

Op tijd komen
De buitendeuren gaan tien minuten voor schooltijd 
open. We benadrukken hoe belangrijk het is om op 
tijd te komen. Als de bel van 08.30 uur en 13.15 uur 
is gegaan begint de les. Op tijd komen is een pré om 
goed les te kunnen krijgen.

Als een leerling vaak te laat komt, zal u daar als 
ouder in eerste instantie door de directie op worden 
aangesproken. Wanneer er geen verbetering 
optreedt, zal er een melding bij Leerplicht 
plaatsvinden. Ook ongeoorloofd verzuim wordt 
gemeld bij Leerplicht.

De leerplichtambtenaar 
onderhoudt contact met de 
school en controleert of de 
regels omtrent verzuim goed 
worden nageleefd. 

De acties van Leerplicht op 
het gebied van te laat komen, 
ongeoorloofd verzuim en 
veelvuldige afwezigheid bij 
ziekte zijn verscherpt.

SCHOOLTIJDEN 2 0 2 0
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Vakantie schooljaar 2020 – 2021
Voor alle leerlingen van de peuterspeelzaal en de 
groepen 1-2 t/m 8 gelden de volgende vakanties en 
vrije dagen:

Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 18-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 t/m 26-02-2021
Goede Vrijdag en Pasen 02-04-2021 t/m 05-04-2021
Koningsdag 27-04-2021
Meivakantie  03-05-2021 t/m 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021 
Zomervakantie 19-07-2021 t/m 27-08-2021

Studiedagen (kinderen zijn vrij!):
RVKO-dag peuters 17-09-2020 alleen peuters
Studiedag 16-10-2020
Studiedag 25-01-2021
Studiedag 18-06-2021
Studiedag 21-06-2021

Extra vrije middag:
Sinterklaas 04-12-2020
Start zomervakantie 16-07-2021
 

Verlofregeling Het komt regelmatig voor dat er 
gevraagd wordt om extra vrije dagen. Hiervoor 
bestaat een wettelijke regeling. Deze is na te 
lezen op de site van Leerplicht Rotterdam. U kunt 
het verlofformulier vragen bij de directie of de 
groepsleerkracht. Het ingevulde formulier levert 
u minimaal één week van te voren in bij directie. 
Daar wordt bekeken of u recht heeft op de vrije 
dagen. Verlof voor vakantie buiten de reguliere 
schoolvakanties kan slechts worden aangevraagd als 
door het specifieke beroep van ouders in de reguliere 
periode geen vakantie kan worden opgenomen. 
Een werkgeversverklaring dient te worden overlegd. 
Verlof mag geen betrekking hebben op de eerste 
twee lesweken van het schooljaar. Leerplicht ziet hier 
streng op toe en controleert ons op het naleven van 
de verlofregels. 

VRIJE DAGEN / VERLOF 2 0 2 0
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De school organiseert jaarlijks allerlei extra 
activiteiten, zoals het sint- en het kerstfeest, 
schoolreisjes, de sportdagen, etc. Deze kosten 
worden niet door het ministerie vergoed. Om alle 
kinderen in staat te stellen mee te doen, wordt van 
u een ouderbijdrage verwacht. Deze bijdrage is 
vrijwillig. Wenst u dit niet te betalen, dan moet u dit 
aan het begin van het schooljaar kenbaar maken. 
Zonder uw bijdrage kunnen wij het doorgaan van 
bepaalde activiteiten niet garanderen.

De hoogte van de ouderbijdrage is in overleg met  
de MR vastgesteld. 
Voor de groepen 1-2 bedraagt het 
€ 35,- per schooljaar.
Voor de groepen 3 t/m 7 bedraagt het 
€ 55,- per schooljaar.
Voor de kinderen van groep 8 zijn de kosten 
€ 130,-. Van dit bedrag wordt tevens de 
kampweek en het afscheidsfeest bekostigd. 

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een  
betalingsverzoek. Wij gaan ervan uit dat u dat bedrag 
zo spoedig mogelijk overmaakt. Het geld dient over 
te worden gemaakt op NL49INGB0654087695 t.n.v. 
RK de Regenboog Rotterdam. Vermeld daarbij de 
naam en groep van uw kind.
 
U kunt ook contant betalen bij de directie. 

Wanneer u door omstandigheden de ouderbijdrage 
niet kunt voldoen, wilt u dan hierover contact  
opnemen met de directie? Er kan dan een regeling  
met u getroffen worden.

OUDERBIJDRAGE 2 0 2 0
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We vinden het belangrijk dat de kinderen zich op 
school prettig en veilig voelen. Om dit te bereiken 
hebben we de volgende drie regels opgesteld:

Iedereen is anders en hoort erbij,
vriendelijk zijn voor elkaar dan blijft iedereen blij.
 
Het is fijn, als iedereen op school rustig wil zijn.

Materialen die ik deel, ruim ik op en laat ik heel.

(Bij ernstig of veelvuldig overtreden van de regels 
neemt de school contact op met de ouders.)

Daarnaast nemen wij pesten heel serieus. 
Er wordt bij ons op school gewerkt met 
verschillende programma’s die het pestgedrag 
tegengaan. Wij beginnen het schooljaar met de 
Regenboogweken. In deze eerste schoolweken is er 
extra aandacht voor positieve groepsvorming, een 
fijne sfeer en een veilig gevoel in de klas.

Soms heeft een kind of ouder behoefte aan wat 
meer begeleiding of hulp omdat het op school of 
in de thuissituatie niet lekker loopt. U kunt dan 

contact opnemen met onze schoolmaatschappelijk 
werker, Henrike van Doesburg. Zij is op dinsdag, 
woensdag en donderdag werkzaam op onze school. 
Zij voert gesprekken met ouders en kinderen en 
geeft trainingen. U kunt contact opnemen via 
het telefoonnummer van school. Ook kunt u de 
leerkracht of de intern begeleider vragen een 
afspraak voor u te maken.

SCHOOLREGELS 2 0 2 0
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Op RK de Regenboog houden we wel van een 
feestje! Hieronder ziet u een overzicht van een 
aantal feesten die we dit schooljaar zullen vieren: 

Kinderboekenweek Dit jaar is het thema ‘En toen?’ 
en gaan we terug in de tijd. Er worden allerlei 
leuke activiteiten rond het thema georganiseerd. 
Zo krijgen de groepen 4 en 6 bezoek van de 
bekende schrijfster Manon Sikkel. In de groepen 
7 en 8 worden de voorrondes van de Nationale 
Voorleeswedstrijd gehouden.
Sinterklaas Op 2 december wordt ‘s avonds door 
de leerkrachten van de groepen 1-2, 3 en 4 een 

toneelstuk opgevoerd in 
wijkgebouw De Focus. Dit 
festijn wordt ieder jaar druk 
bezocht door de kinderen 
en ouders van die groepen. 
Ook brengt Sinterklaas op 4 
december een bezoek aan 
onze school. De kinderen 
tot en met groep 4 gaan 
bij hem op visite. Vanaf 
groep 5 worden er surprises 
gemaakt.

Kerst Tijdens de kerstperiode wordt er uitgebreid 
aandacht besteed aan het kerstfeest. Zo wordt het 
kerstverhaal uit de bijbel voorgelezen en is er een 
sfeervol samenzijn. Op woensdag 16 december is het 
kerstdiner. De peuters heb hun diner een dag eerder.
Carnaval Op 12 februari wordt ‘s middags carnaval 
gevierd. Dit gebeurt in circuit-vorm. We vinden het 
leuk als de kinderen verkleed op school komen.
Pasen Rond Palmpasen brengen leerlingen stokken 
met fruit, een broodhaantje, snoep e.d. naar 
bejaardentehuis De Wetering. De paasviering - met 
ontbijt - wordt in de klas gehouden. De peuters 
hebben een feestelijk paasontbijt in hun pyjama.
Kleuterfeest Het is onze traditie om aan het eind 
van het schooljaar een groot feest te geven voor de 
kleuters. Veel enthousiaste ouders helpen mee aan 
de voorbereidingen en op de dag zelf zodat dit feest 
altijd heel geslaagd is.
Afscheid groep 8 Aan het eind van het schooljaar 
worden er allerlei uitstapjes georganiseerd. Tevens 
is er een afscheidsavond met film. U krijgt hier t.z.t. 
uitgebreid informatie over.

Wij gaan er van uit dat kinderen aan alle activiteiten 
van de school deelnemen.

FEESTEN 2 0 2 0
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Gezonde School RK de Regenboog 
draagt het predicaat ‘Gezonde 
School’. Dit betekent dat er veel 
aandacht is voor een gezonde 
levensstijl. Wij werken aan gezond 
gedrag in de breedste vorm. Dit 
gebeurt in samenwerking met 
o.a. de GGD. Zo zijn wij al jaren 
Lekker Fit-school. Wij bieden dit 
programma ook voor de peuters 
en kleuters aan. We stimuleren 
kinderen via de Brede School en 
de Schoolsportvereniging om te 
sporten. Aan gezonde voeding 
besteden wij veel aandacht. Zo 
werken we met een gezonde 
pauzehap en wordt het drinken 
van water en gezond trakteren 
gestimuleerd. In de pauze van 10 

uur eten de kinderen een boterham of wat fruit of 
groente. Daarnaast kunt u water of melk meegeven. 
Medicijngebruik Wanneer uw kind medicijnen 
gebruikt die op school moeten worden ingenomen, 
dient u hiervoor een formulier te ondertekenen bij 
de groepsleerkracht. Er mogen geen medicijnen 

worden toegediend door de leerkracht zonder deze 
schriftelijke toestemming van ouders. Wij hanteren 
het medicijnprotocol van de RVKO. Ook wanneer uw 
kind allergisch is, vragen we u dit altijd door te geven. 
Er kunnen dan afspraken worden gemaakt hoe de 
leerkracht rekening kan houden met de gezondheid 
van uw kind. 

Hoofdluis Af en toe komt het voor dat kinderen last 
hebben van hoofdluis. Dit heeft niets te maken met 
hygiëne. Besmetting vindt plaats door contact met 
andere kinderen. Wij hebben op school een groep 
ouders die regelmatig alle kinderen op hoofdluis 
controleert. Wanneer er sprake is van hoofdluis of 
neten worden ouders zo snel mogelijk benaderd, 
zodat het kind behandeld kan worden. Wij raden u 
aan uw kind ook thuis regelmatig te controleren op 
hoofdluis. Wij verzoeken u bij besmetting dit direct 
door te geven aan de leerkracht.

Zindelijkheid basisschool Als een kind naar de 
basisschool gaat, is zindelijkheid een voorwaarde. 
Mocht dit vanwege een medische oorzaak niet 
zo zijn, kan in overleg met de directie een oplossing 
worden gezocht.

GEZONDE WEETJES 2 0 2 1
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Huiswerk In de lagere groepen krijgen de kinderen 
werkjes mee naar huis. Dit zijn woordjes, sommen/
tafels of wat extra leeswerk wat u thuis samen 
kunt oefenen. Vanaf groep 6 wordt er huiswerk 
meegegeven. Naast leer- en maakwerk voor taal, 
rekenen en wereldoriëntatie wordt er ook aandacht 
besteed aan het ontwikkelen van een zelfstandige 
leerhouding. Dit als voorbereiding op het voortgezet 
onderwijs. 
We geven techniek na schooltijd als brede 
schoolactiviteit.
Brede School De school organiseert na schooltijd 
een aantal activiteiten zoals creatieve lessen, 
koken en techniek. Dit gebeurt onder leiding 
van vakleerkrachten. We maken deel uit van de 
wijkmuziekschool. Doordat wij meedoen aan het 
project ‘Lekker Fit!’ kunnen de kinderen aan veel 
sportactiviteiten deelnemen. 
Schoolfotograaf Ieder jaar komt de fotograaf op 
school. Er worden portret- en groepsfoto’s gemaakt. 
Via internet kunt u de foto’s bekijken. U bent niet 
verplicht de foto’s te kopen.
Zoekgeraakte spullen Het is de gewoonte gevonden 
sleutels, gymkleding, jassen, tassen e.d. bij de 
conciërge te brengen. Mist u iets, kom dan kijken 

op school. Spullen die niet worden opgehaald, 
doneren we na verloop van tijd aan de kledingbank.
Fietsen Langs het water naast de school en achter 
de gymzaal bevinden zich fietsenrekken. De fietsen 
mogen op last van de brandweer niet geplaatst 
worden aan de hekken langs de speelplaats. 
Op de dependance gebruiken de leerlingen de 
fietsenrekken naast de ingang. 
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor 
eventuele beschadigingen aan de fietsen.
Honden Binnen de hekken van school zijn honden 
niet toegestaan.

ALGEMENE WEETJES 2 0 2 1
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Kennismaking In de derde 
schoolweek worden in groep 3 
t/m 7 kennismakingsgesprekken 
gehouden. U kunt dan 
kennismaken met de leerkracht 
en ons informatie geven over uw 
kind. U krijgt de informatie over 
de leerstof en de activiteiten die 
in het schooljaar plaats zullen vinden op papier mee. 
De groepen 1-2 hebben het kennismakingsgesprek 
binnen twee weken nadat het kind is gestart. 
Met ouders van kinderen die gedurende het 
schooljaar van een andere school instromen, 
wordt ook een kennismakingsgesprek gepland.
Rapportgesprekken Voor de groepen 1-2 worden 
er drie rapporten gemaakt. Bij het eerste en tweede 
rapport is daar een gesprek aan gekoppeld. Bij het 
derde rapport zijn er alleen gesprekken voor de 
oudste kleuters. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen 
twee maal per jaar een rapport mee naar huis. Aan 
het eerste rapport wordt een gesprek gekoppeld. 
U kunt dan met de leerkracht de vorderingen van 
uw kind bespreken. Indien school of ouders dit 
wenselijk vinden, kan er n.a.v. het tweede rapport 
ook een gesprek plaatsvinden. Het rapport zit in een 

mooie map die de gehele schoolperiode 
mee gaat. Wanneer u de rapportmap kwijt 
bent, kunt u voor 5 euro een nieuwe map 
bij de leerkracht kopen.
Informatievoorziening Deze schoolkalender 
geeft u praktische informatie over onze 
school. De schoolgids geeft inhoudelijke 
informatie en krijgt u uitgereikt bij de 

inschrijving van uw kind. Onze schoolkrant De 
Regendruppel bevat leuke werkjes van kinderen, 
puzzels en informatie over activiteiten in de wijk. 
Verder mailen wij u om de week een nieuwe 
ouderinfo, waarin u op de hoogte wordt gebracht 
van alle actuele zaken. 
Op onze website kunt u allerlei informatie en foto’s 
vinden: www.rkregenboog.nl. Sinds vorig jaar 
hebben we ook een schoolapp. Hiermee kunnen 
wij u nog beter op de hoogte houden over wat 
er in de groep van uw kind gebeurt. Er zijn veel 
kinderen op school waarvan de ouders gescheiden 
leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders 
goed te informeren over de ontwikkeling van 
hun kind. Het schoolbestuur heeft hiertoe een 
protocol vastgesteld. Dit protocol is na te lezen in de 
schoolgids en op de site van de school.

INFORMATIE OUDERS 2 0 2 0
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Bereikbaarheid van ouders Ouders moeten altijd 
bereikbaar zijn voor de school. Als er iets met uw kind 
aan de hand is, moet u onmiddellijk op de hoogte 
kunnen worden gebracht. Wilt u veranderingen zoals 
een nieuw telefoonnummer e.d. daarom zo snel 
mogelijk doorgeven op school?
Activiteiten voor ouders Regelmatig organiseert 
Haidy den Otter, onze medewerker 
ouderbetrokkenheid, bijeenkomsten voor 
ouders. Soms hebben deze bijeenkomsten een 
inhoudelijk karakter, andere keren gaat het juist 
om de gezelligheid en het contact versterken 
tussen ouders onderling. Deze bijeenkomsten 
worden aangekondigd in de ouderinfo. Daarnaast 
bent u op vrijdagochtend van harte welkom op de 
koffieochtend in het ouderlokaal.

MR De MR heeft een belangrijke rol binnen de 
school. De medezeggenschapsraad bestaat uit  
5 ouders en 5 personeelsleden. Zij houden zich  
bezig met het beleid in en rond de school. 
De MR adviseert onze directie en beslist mee over 
belangrijke onderwerpen. Meer informatie over 
de MR kunt u vinden op de site en in de schoolgids. 
Wie er in de MR zitting hebben, kunt u zien op de 
posters die hangen op de prikborden in de school 
en in de schoolgids.
De ouderhulp Op school zijn er door het jaar heen 
allerlei activiteiten en feesten, zoals het kleuterfeest, 
carnaval, sportdagen, kerstdiner, enz. Er is hierbij 
veel hulp van ouders nodig. Er is een grote groep 
betrokken ouders die ons helpt bij allerlei 
activiteiten. Hebt u interesse om mee te helpen,  
dan kunt u zich opgeven bij de leerkracht of bij 
Haidy den Otter. U zult tijdig worden benaderd. 
Door uw hulp kan de tijd op de basisschool voor de 
kinderen een nog groter feest zijn.  
Aan het eind van ieder schooljaar vieren we onze 
‘ouderbedankavond’. Op deze avond zetten we 
alle ouders die hebben geholpen feestelijk in het 
zonnetje om ze te bedanken voor hun inzet. 

OUDERBETROKKENHEID 2 0 2 1
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Goede Vrijdag: 
alle kinderen vrij!

paasontbijt

schoolfotograaf 
peuters 

tweede paasdag

Koningsdag: 
alle kinderen vrij!

centrale eindtoets 
gr. 8

centrale eindtoets 
gr. 8

centrale eindtoets 
gr. 8

Koningsspelen

kinderboerderij 
gr. 1-2

MR-vergadering

rapportgesprek 
gr. 1-2

rapportgesprek 
gr. 1-2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

1 2

APRIL



Gym- en zwemles
Onze school doet al jaren mee met Lekker Fit!  
Dit is een project waarbij kinderen meerdere keren 
per week beweeglessen en daarnaast theoretische 
voedingslessen volgen.
Waar nodig kunnen ouders en kinderen gebruik 
maken van onze voedingscoach, Ilja Polman.
De groepen 1-2 gymmen in de speelzaal van het 
hoofdgebouw. De groepen 3 en 4 maken gebruik 
van de gymzaal op het Gronsvelderf. De groepen 
5, 6, 7 en 8 gymmen zowel op het Gronsvelderf als 
in de gymzaal op het Radboudplein. Bij aanvang  
van het schooljaar ontvangt u een rooster met 
daarin de gymtijden. I.v.m. hygiëne en veiligheid 
gymmen de kinderen met gymkleding (korte/ lange 

GYM- EN ZWEMLES 2 0 2 1

broek en shirt). Lange haren gaan in een staart. 
Gymschoenen zijn welkom! De groepen 1-2 t/m 
4 gymmen, indien ze geen gymkleding bij zich 
hebben, in hun ondergoed. De groepen 7 en 8 gaan 
na afloop douchen. Wanneer uw kind niet mee kan 
doen met de gymles, verwachten wij dat u dit aan 
de leerkracht doorgeeft. Wij raden kinderen aan om 
sieraden en andere dure spullen op deze dagen thuis 
te laten. De groepen 5 en 6 gaan ook zwemmen. 
Het eerste half jaar is groep 6 aan de beurt, het 
tweede half jaar groep 5. Voor de zwemlessen is 
busvervoer geregeld.  De lessen vinden plaats in 
zwembad IJsselmonde.
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avond4daagse

sportdag gr. 3 t/m 8, 
juffendag gr. 1-2

tweede pinksterdag: 
alle kinderen vrij!

meivakantie Bevrijdingsdag, 
meivakantie

dodenherdenking, 
meivakantie

meivakantiemeivakantie

meivakantieHemelvaartdag, 
meivakantie

meivakantiemeivakantiemeivakantie

3

10 11 12 13 14

17 18 19 20 21

24 25 26 27 28

31

4 5 6 7

MEI



Schoolsportvereniging en Jeugd Sport Fonds Na 
schooltijd biedt de school de mogelijkheid om te 
sporten in de SSV. Via proeftrainingen raken de 
kinderen bekend met verschillende sporten.  
Hierna is er de mogelijkheid om lid te worden. 
Om lid te worden van een sportvereniging betaal je 
contributie. Er bestaat een regeling voor ouders die 
het financieel moeilijk hebben. U kunt een aanvraag 
doen bij het Jeugd Sport Fonds. Meer informatie 
hierover kunt u krijgen bij de vakleerkrachten gym.
Sportdagen Op 20 januari is er een sport- en  
speldag voor de groepen 1-2. Deze dag vindt 
plaats op school. De groepen 3 t/m 8 hebben ieder 
schooljaar een sportdag op het sportveld in Bolnes. 
Dit schooljaar vindt de sportdag op 19 mei plaats.
Sporttoernooien  Indien mogelijk wordt 
ingeschreven voor toernooien buiten schooltijd. 
Deze toernooien vallen meestal in een vakantie 
of op woensdagmiddagen. Soms wordt uw hulp 
gevraagd in verband met vervoer of begeleiding.
Schoolreis De groepen 5, 6 en 7 gaan op 24 juni  
op schoolreis. De groepen 3 en 4 gaan een dag later. 
Waar de groepen naar toe gaan houden we nog 

even geheim. De groepen 2 gaan op 9 juli 
naar diergaarde Blijdorp als afscheid van hun 
kleuterperiode. De groepen 8 gaan niet op 
schoolreis maar op kamp. Tijdens uitstapjes  
zoals schoolreis en kamp zijn de kinderen via  
school verzekerd.
Cultuurtraject De school doet mee aan het 
gevarieerde cultuurtraject van de SKVR. Er wordt 
voor elke groep een culturele activiteit verzorgd 
zoals een museum- of theaterbezoek.
Kinderboerderij Iedere groep gaat één keer per jaar 
voor een les naar de kinderboerderij. De leerlingen 
van 3 t/m 8 gaan met de tram naar kinderboerderij 
‘De Kooi’ in Lombardijen. De groepen 1-2 gaan  
met de bus naar kinderboerderij ‘De Molenwei’  
in Charlois. 
Schooltuin De kinderen van de groepen 6 krijgen 
les op school over de schooltuin. Vanaf april gaan 
de kinderen werken op de schooltuin. Na de grote 
vakantie lopen deze lessen door in groep 7 totdat 
alles is geoogst.
Ook de kleuters brengen graag een bezoek aan de 
schooltuin.

SPORT & UITSTAPJES 2 0 2 1
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studiedag: 
alle kinderen vrij!

kamp gr. 8, 
MR-vergadering

kamp gr. 8 kamp gr. 8

studiedag: 
alle kinderen vrij! 

ouderbedankavond schoolreis gr. 5-6-7 schoolreis gr. 3-4

kleuterfeest

avond4daagse avond4daagse avond4daagse

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22 23 24 25

28 29 30

1 2 3 4

JUNI



Weetjes over de peuterspeelzalen 
We hebben maar liefst 6 peutergroepen, 4 op het 
Gronsvelderf en 2 op de Hoensbroeksingel.
In iedere groep is plaats voor maximaal 16 peuters. 
Er worden regelmatig ouderactiviteiten 
georganiseerd. De leidsters geven dan allerlei 
informatie en u kunt al uw vragen stellen. U 
zorgt dagelijks voor eten en drinken. Op de 
peuteracademie zorgen de leidsters voor eten en 
drinken. We vragen u een boterham of groente/fruit 
mee te geven.  
Als u fruit mee geeft, dan graag schoongemaakt en 
in partjes in een afsluitbaar bakje. Als drank kunt 
u kiezen voor water of melk. Plak op het bakje 
of de beker de naam van uw kind zodat het niet 
kwijt kan raken. Mocht uw kind nog niet zindelijk 
zijn, dan verzoeken wij u voldoende verschoning 
en billendoekjes mee te geven. Dit alles graag 
in een zakje met de naam van uw kind erop. 
Makkelijke kleding voor peuters is gewenst, zodat 
de zindelijkheidstraining op school beter kan slagen. 
Wanneer uw kind jarig is, wordt hij/zij in het zonnetje 
gezet. Ook hier vragen wij u gezonde traktaties uit te 
laten delen. Wilt u de verjaardag van uw kind tijdig 
doorgeven zodat er géén misverstanden ontstaan en 

teleurstellingen voorkomen kunnen worden? Indien 
uw kind ziek is, is het belangrijk dat u dit de leidster 
laat weten. Zeker rode hond is erg besmettelijk en 
kan voor zwangere vrouwen, die niet zijn ingeënt, 
schadelijk zijn. Daarom hangt er op de deur van 
het lokaal een berichtje over eventuele ziektes die 
heersen. Aan het einde van het schooljaar gaan 
wij op schoolreis, bijvoorbeeld naar de dierentuin, 
familiepark of kinderboerderij. Uw kind is tijdens 
de uren dat hij/zij aanwezig is op school verzekerd 
bij ongevallen.

WEETJES PEUTERS 2 0 2 1
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eerste schooldag 
30-08-2021

kamp gr. 8

zomervakantie zomervakantiezomervakantiezomervakantie

zomervakantiezomervakantiezomervakantiezomervakantie

laatste schooldag: 
alle kinderen 

‘s middags vrij!

afscheidsavond 
gr. 8

rapporten 
3 t/m 8 mee

schoolreis gr. 2, 
gr. 1 vrij!

voorlopig 
adviesgesprek gr. 7

voorlopig 
adviesgesprek gr. 7

wenmiddag, 
schoolreis peuters

zomervakantie

kamp gr. 8

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16

19 20 21 22 23

26 27 28 29 30

1 2

JULI



Overblijven  Er kan op school worden overgebleven. 
Het toezicht gebeurt door gecertificeerde 
overblijfkrachten en leerkrachten. De kinderen 
moeten zich houden aan regels die gelden voor 
binnen en buiten. U kunt een overblijfkaart kopen 
van € 15,00. Hiermee kan uw kind 10x overblijven. 
De kaarten worden op school bewaard en blijven 
onbeperkt geldig. Zijn de strippen niet gebruikt aan 
het einde van groep 8, dan krijgt u het resterende 
bedrag retour. De overblijfkaart kan worden betaald 
bij de leerkracht van uw kind. We vragen u met 
gepast geld te betalen. Blijft uw kind vast over, 
dan kunt u met korting een jaarkaart kopen voor 
€ 175,-. Informatie hierover kunt u vragen bij de 
leerkracht. Overblijfgeld kan ook gestort worden 
op rekeningnummer: NL93INGB0654087679 t.n.v 
RK de Regenboog. Vermeld de naam en groep van 
uw kind. Via de aansprakelijkheidsverzekering van 
ons schoolbestuur RVKO zijn de overblijfouders 
verzekerd.

Mobiele telefoons  Als kinderen mobieltjes 
bij zich dragen, stellen wij ons als school niet 
verantwoordelijk bij verlies, beschadiging en/of 
diefstal. Vriendelijk wordt verzocht deze kostbare 

apparaten thuis te laten. Een mobieltje dat onder 
schooltijd aanstaat of afgaat, neemt de leerkracht  
in beslag en kan door de ouder(s)/verzorger(s) 
worden opgehaald.

Kledingvoorschriften Wij verwachten van ouders dat 
zij hun kind, afhankelijk van situatie en jaargetijde, 
correct kleden. Het dragen van hoofddeksels en 
zonnebrillen in de klas vinden wij niet beleefd en is 
dan ook niet toegestaan tijdens de les. Gezien onze 
katholieke grondslag vinden wij het niet correct als 
kinderen godsdienstgerelateerde kleding dragen 
op school. School kan niet aansprakelijk worden 
gehouden voor het kwijtraken van kledingstukken 
en sieraden.

OVERBLIJVEN & MOBIELTJES



 

Locaties
Gronsvelderf 105
Molecatensingel 251
Hoensbroeksingel 15

Gymzalen
Gronsvelderf 105
Radboudplein 17

Ouderbijdrage
NL49INGB0654087695
t.n.v. RK de Regenboog Rotterdam

Overblijfgeld
NL93INGB0654087679
t.n.v. RK de Regenboog Rotterdam

RVKO
Rotterdamse Vereniging
voor Katholiek Onderwijs
Postbus 4250
3006 AG Rotterdam
tel: 010-4537500
www.rvko.nl

Parochie
De Emmäusgangers
Reyerdijk 67
3078 NC Rotterdam
tel: 010-4830811

Schoolmaatschappelijk werk 
(SMW)
Tel: 010-4820463

Centrum Jeugd en Gezin
Groene Tuin 265
3078 KG Rotterdam
088-2010000

Buitenschoolse opvang  
Kiddoozz
Tel: 010-2041820
www.kiddoozz.nl

SKOIJ
Tel: 010-4790637
www.skoij.nl

Prokino
tel: 010-4792200
www.prokino.nl

Inspectie van het onderwijs
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

Klachten over seksuele intimidatie,
seksueel misbruik, ernstig  
psychisch of fysiek geweld
meldpunt vertrouwensinspecteurs
0900-1113111
U kunt te allen tijde contact 
opnemen.

Logopediepraktijk Beverwaard
Tel: 010-4827482

Kindertelefoon
www.kindertelefoon.nl
Tel: 0800-0432 (gratis)

Zwembad IJsselmonde
Dwarsdijk 80
3078 JD Rotterdam 
Tel: 010-2923400

Diverse gegevens & adressen



TOT ZIENS!
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