
Hoofdgebouw Dependance Peuterspeelzaal 

010-482.04.63 010-479.40.58 06-38.30.95.16 

 

     Ouderinfo 26 maart 2021 
 Schooljaar 2020-2021 nr. 16 
  
           www.rkregenboog.nl  info@rkregenboog.nl 
 ouderbijdrage : NL 49 INGB 0654087695 
 overblijf : NL 93 INGB 0654087679 

 
Kangoeroe wedstrijd 
De opdrachten waren ook dit jaar weer 
pittig, maar de kinderen die hebben 
meegedaan aan de kangoeroewedstrijd 
hebben hun uiterste best gedaan om de 
opdrachten zo goed mogelijk te maken. 
De uitslag van deze internationale 
rekenwedstrijd verwachten we eind april. 

Het Ontdeklokaal 
Sinds dit schooljaar is de oude speelzaal 
op de dependance omgetoverd tot een 
ontdeklokaal. Er is ruimte voor de LED-
groep, laat juf Ascha verschillende 
kinderen uit groep 5 tot en met 8 hun 
eigen talenten ontdekken én er worden 
hele leuke en leerzame techniek- en 
beeldende vormingslessen gegeven. Zo 
zijn de groepen 6 aan de slag gegaan met 
beeldende vorming en het zaaien van 
tuinkers, terwijl de groepen 7 en 8 
techniek- en fotografie les hebben gehad.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Schoolfotograaf 
Zoals u weet komt de schoolfotograaf 
komende week weer langs om een mooie 
foto te maken van uw kind en hun groep. 
De foto wordt gemaakt met behulp van 
een witte achtergrond. Houd hier rekening 
mee bij de kledingkeuze. 
Bij deze het schema waarin u terug kunt 
vinden wanneer de groep van uw kind aan 
de beurt is. 
 

Dag Datum Groep 

Maandag 
ochtend 

29 maart 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 
7a, 7b, 7c 

Maandag 
middag 

29 maart 8a, 8b, 8c 

Dinsdag 
Ochtend 

30 maart 1/2a, 1/2b, 1/2c, 
3a, 3b, 3c 

Dinsdag 
middag 

30 maart 4a, 4b, 4c, Peuters 
Droomvlucht 

Woensdag 
ochtend 

31 maart 1/2d, 1/2e, 1/2f 

Woensdag 
middag 

31 maart Broer/zusfoto 
(op afspraak) 

Dinsdag 
ochtend 

6 april Peuters flexgroep, 
Peuteracademie, 

Peuters Kabouters 
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First Lego League 
Afgelopen maandag is ons team,  
‘Big Brains’, in het kader van de First Lego 
League digitaal geïnterviewd door de jury. 
Vanwege Corona is de wedstrijd dit jaar 
anders gelopen dan in voorgaande jaren, 
maar de kinderen hebben weer een mooie 
prestatie neergezet. Vanmiddag hebben 
we zelfs te horen gekregen dat zij de 1ste 
prijs hebben gewonnen in de categorie  
Beste Robot-ontwerp. 
Wij zijn nu ontzettend trots op ons team!   
Gefeliciteerd! 

 
Lente 
De groepen 1-2 en de peuters werken aan 
het thema Kriebelbeestjes en dat heeft 
natuurlijk van alles te maken met de lente.  
Verschillende groepen maken een 
wandeling in de wijk en komen daar van 
alles tegen. Zo ook een heus vogelnest 
vlakbij de school. Dit viel de kinderen van 
groep 4 ook op, met als resultaat deze 
mooie foto: 

Belangrijke data 
29.03: Schoolfotograaf  
30.03: Schoolfotograaf 
31.03: Schoolfotograaf 
02.04: Goede Vrijdag, alle kinderen vrij 
05.04: Tweede Paasdag, alle kinderen vrij 
06.04: Schoolfotograaf  
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