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Het is herfst! 
En dat zullen we weten ook. Niet alleen 
aan het weer merken we dat, maar ook 
aan de activiteiten van de peutergroepen 
en de groepen 1-2. Zo heeft Puk de 
peuters meegenomen op zijn 
herfstwandeling. Hij werd hierbij 
overvallen door een flinke regenbui. 
Gelukkig had hij zijn regenlaarzen aan en 
een paraplu bij zich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De groepen 1-2 hebben zelf een 
herfstwandeling gemaakt. Tijdens de 
wandeling hebben de kinderen allerlei 
materiaal verzameld en meegenomen 
naar school. Het verzamelde materiaal is 
onderzocht met vergrootglazen en 
gebruikt als knutselmateriaal. 
 

 

EU-Schoolfruit programma 
Van 9 november t/m 16 april krijgen de 
leerlingen op school gratis drie porties 
groente en fruit per week. In deze periode 
krijgen de kinderen op dinsdag, woensdag 
en donderdag groente of fruit voor tijdens 
de kleine pauze. De leerkrachten zullen u 
wekelijks via de app op de hoogte houden 
welke soorten groente en fruit geleverd 
worden, zodat u hier rekening mee kunt 
houden. 
Met schoolfruit leren kinderen 
spelenderwijs om verschillende soorten 
fruit en groente te eten. Dat is niet alleen 
gezond, maar ook erg leuk!  
Wilt u meer informatie? Schrijf u dan in 
voor de nieuwsbrief voor ouders via 
www.euschoolfruit.nl 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Heilige Meeuw 
De gebiedscommissie wil graag weten hoe 
Beverwaarders de Heilige Meeuw ervaren, 
helpt u hieraan mee? U kunt de enquête 
invullen via https://bit.ly/2HmahGa 
Namens Like je Wijk, alvast bedankt! 
 
PPO Rotterdam zoekt leden 
Wilt u meepraten over Passend Onderwijs 
binnen Rotterdam? Dan kunt u zich 
kandidaat stellen voor de OPR. Op 
www.pporotterdam.nl vindt u meer 
informatie hierover.  

http://www.euschoolfruit.nl/
https://bit.ly/2HmahGa
http://www.pporotterdam.nl/


Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 

010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 

 

Stichting Meedoen 
Stichting Meedoen helpt kinderen uit 
Rotterdam die een inkomen hebben van 
maximaal € 1600,- netto voor 
alleenstaande ouders en € 1800,- voor 
twee-ouder gezinnen. 
We zijn heel blij dat het Squla- 
lidmaatschap via Stichting Meedoen wordt 
vergoed voor kinderen op het 
basisonderwijs. Het lidmaatschap gaat in 
zodra u de activatiecode heeft ontvangen 
en invoert. Het lidmaatschap loopt 
automatisch na 1 jaar af. 
Tevens kunnen ouders die in aanmerking 
komen een Chromebook (één per kind 
voor kinderen vanaf groep 5) aanvragen. U 
betaalt een eigen bijdrage van 25 euro. 
Indien u meer informatie hierover wilt, 
neem dan contact op met juf Haidy; 
haidy.tafleur@rvko.nl Zij zal de aanvraag 
namens u indienen.  
 
Informatieochtend peuterspeelzaal 
Vanwege de maatregelen omtrent Corona, 
organiseren wij dit jaar helaas geen 
fysieke informatieochtend. Wij vinden het 
heel jammer dat het contact tussen 
ouders en ons bij deze informatieochtend 
anders is dan dat u van ons gewend bent. 
Om u als ouders toch van informatie te 
kunnen voorzien hebben wij een leuke 
digitale variant als alternatief bedacht.  
Volgende week ontvangen de ouders  
van de peuterspeelzaal een 
PowerPointpresentatie per mail.  
Deze presentatie is voorzien van alle 
benodigde informatie en geeft middels 
een leuk filmpje een helder beeld van 
onze werkwijze en de activiteiten waar 
onze peuters zich mee bezig houden. Op 
deze manier kunnen wij u toch nog een 
kijkje geven in onze peuterspeelzaal!  
 
Sinterklaas op RK de Regenboog 
Door de huidige maatregelen rondom 
Corona, kunnen we helaas niet het 
Sinterklaasfeest vieren zoals we gewend 
zijn.  
 

Het Sintfeest in de Focus kan dit jaar  
niet doorgaan en ook is het niet mogelijk 
om de Sint op het schoolplein te 
verwelkomen. Uiteraard gaat het feest op 
school wel door, maar op een aangepaste 
wijze. Met de Sint en zijn Pieten zijn we nu 
een alternatief plan aan het bedenken om 
het Sinterklaasfeest op een gezellige en 
verantwoorde manier vorm te geven.  
 
Trakteren 
Tessa uit groep 3a was afgelopen week 
jarig en zij had voor haar klasgenoten een 
lekkere en gezonde traktatie. Deze was 
ook nog eens heel slim verpakt, zodat 
iedereen kon genieten van al het heerlijks. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
09.11: MR-vergadering 
13.11: Rapport groep 8 mee 
13.11: Rekenspellenmiddag groep 3 t/m 8 
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