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Van de redactie… 

Van 3 maart tot en met 13 maart 

hebben alle groepen van de school 

een project week, het thema van de 

projectweek is ‘nieuw land’ 

De school was deze twee weken hele-

maal in reissferen. In iedere klas was 

een ander “nieuw land” te bewonderen.  

Dinsdag 3 maart om rond 8:30 was de 

grote opening van onze projectweek in 

de grote gymzaal.  

Door een aantal leerkrachten werd een 

leuk toneelstuk opgevoerd. Jut (juf Ma-

rieke) en Jul (juf Sasja) wilde op avon-

tuur, maar ze wisten niet waarheen. Op 

de Regenboog Vakantiebeurs kregen ze 

voorlichtingen over 

’beweegland’ (groepen 7 en 8), over 

‘ontdekland’ (groep 0), over 

’eilandhoppen’ (groep 3), over kunstland 

(groepen 4, 5 en 6) en over ‘bob de 

bouwerland’ (groepen 1/2). Ouders/

verzorgers waren  van harte welkom! 

Het was een leuke opening. 

Tijdens de projectweek is het de bedoe-

ling dat de kinderen veel leren over dat 

land door bijvoorbeeld te knutselen, le-

zen of het zien van informatieve film-

pjes over kleuren, kunst, bewegen, etc.. 

Dus kinderen, probeer zoveel mogelijk 

te leren over jullie eigen land! 

En onze redactie heeft ook hard gewerkt 

aan een echte doe-raket in dit thema. 

Veel leesplezier! 

Een voorleeskampioen 

Jason Koorndijk uit groep 7 heeft 

meegedaan aan de eerste ronde van 

de Nationale voorleeswedstrijd. 

Hij heeft deze eerste ronde gewonnen en 

ging door naar de volgende ronde. Deze 

ronde was woensdag 4 februari. Helaas 

ging Jason niet verder naar de finale, 

maar wij van De Regenboog zijn super 

trots! 

“Vorige week woensdag (4 maart) was de kwartfinale van de 

voorleeswedstrijd. Er waren 12 deelnemers, het was erg 

leuk. Ik was nog voor de pauze, dat was heel verrassend want ik zou na de pauze 

zijn, maar er was iemand te laat. De andere lezers waren erg goede. Toen de jury 

weg was, kwam er entertainment. Het was erg leuk, hij ging beatboxen daarna 

was er een soort open podium. Ik ging naar voren, ik dacht ik ga ook beatboxen. 

Iedereen vond het leuk, Toen kwam de jury terug. Ik had helaas niet gewonnen. 

We kregen een oorkonde en ook een boek, het was echt leuk  

Jason 

Mijn Regenboogland 

Toen mij gevraagd werd om voor de 

Regenboograket deze opening te 

schrijven over nieuwe landen dacht 

ik direct aan het nieuwe land waar 

ik in terecht gekomen ben. Ik kom 

van De Klaverschool in Rotterdam 

maar mijn toekomst ligt nu op De 

Regenboog. 

Net als kinderen die fantaseren over het 

ontdekken van nieuwe landen, heb ik 

ook vooraf gefantaseerd over “mijn nieu-

we Regenboogland”. Tijdens dat fanta-

seren kwamen er allerlei begrippen 

langs. Ik dacht aan gemotiveerde kin-

deren, ouders en collega’s , plezier, en-

thousiasme, goede resultaten, ouderbe-

trokkenheid, gezelligheid, geen pestge-

drag en heel belangrijk heel veel humor.  

Want een dag niet gelachen, is een dag 

niet geleefd. Thuis vind ik humor be-

langrijk maar zeker ook op school.  

Waarom is humor op een school zo be-

langrijk? 

Door te lachen voel je je goed en wie 

zich goed voelt, doet zijn werk beter. 

Humor helpt ook tegen stress. Humor 

op school maakt het gezellig, je wordt er 

vrolijk van en zorgt voor een gezamen-

lijke binding. Kinderen maar zeker ook 

juffen en meesters die om zichzelf of 

moeilijke situaties kunnen lachen, wor-

den bovendien meer toegankelijk gevon-

den. 

Kinderen die van grapjes houden, kun-

nen zaken dus beter relativeren, zijn 

meer flexibel, meer creatief en kunnen 

beter met stress omgaan. Dat betekent 

dat er vaak goed gelachen zou moeten 

worden op school. 

Dus stiekem hoop ik dat “mijn nieuwe 

Regenboogland” ook een soort 

“Humorland” is. Waar alle ouders, kin-

deren  en collega’s met veel plezier 

naartoe zijn verhuisd en nooit meer weg 

willen.  

Arthur Verloop 

Directeur van De Regenboog 

Ontdekland 

Bij de peuters zijn in ‘ontdekland’ 

alle kleuren van de regenboog ont-

dekt.  

Iedere dag stond een andere kleur cen-

traal en werden de kleuren iedere dag 

op een andere manier ontdekt. Bijv. gele 

schatten in de zandtafel zoeken, groene 

vormpjes stempelen, zelf blauwe klei 

maken van zoutmeel, oranje water in 

een flesje wat je moet schudden om glit-

ters te zien en nog veel 

meer. Ook leuk om 

thuis eens te proberen.  

 

 

En uiteraard onze eigen regenboog op 

het raam stempelen met onze handen!  

 

 

Zingend klussen 

Daar gingen we dan met groep 1,2 A  al zingend 

door de Beverwaard als echte BOB DE BOU-

WERS met een bouwhelm op. Bob de bouwer kun-

nen we het maken…Bob de bouwer nou en of. 

We hebben bij vele huizen stilgestaan en gekeken hoe deze eruit zagen . We be-

noemden de verschillen zoals: het ene huis is hoog en het andere is laag. Dit huis 

heeft een dakkapel en dat andere huis een dakraam. We zagen huizen met een plat 

dak en een schuin dak.  

We leerden vele nieuwe woorden zoals: 1e, 2e,3e, verdieping. De galerij, het balkon, 

de zolder en de kelder. We kwamen erachter dat er huizen waren met vierkante 

ramen  maar ook met rechthoekige ramen. .  

De muren werden goed bekeken hoe verspringend deze wa-

ren gemetseld. Dit werd later in de bouwhoek nagedaan.  

De kinderen bouwden bouwwerken na met de blokken en 

maakten zelf op een echte werkbank een bouwwerkje met 

spijkers, knopen en touw. Het waren echte timmermannen 

en timmervrouwen met een gereedschapsgordel om en een 

helm op.  

De “schilders” hebben onze klas mooi geverfd en de metse-

laars maakten cement in de zandtafel.  

Er werd heerlijk geknutseld aan een droom-

huis gemaakt van vormen door groep 1 en van 

een pak sap door groep 2.  

De kinderen hebben echt “smaak”. Komt u 

maar eens kijken bij ons in de klas.  

Kunnen we het maken? 

Tijdens de projectweek hebben we  

gewerkt over Bob de Bouwerland.  

Wat was het leuk!  

We hebben allerlei dingen opgemeten, getimmerd, huizen gebouwd 

met bouwmateriaal en we waren schilder in de huishoek. De kozijnen 

konden wel een schilderbeurt gebruiken vonden de kinderen. 

We hebben een leuke werkles gehad over bouwen. Zo hebben we ons 

eigen droomhuis gemaakt! Groep 2 deed dit met een leeg pak drinken 

en groep 1 heeft dit getekend. Het heeft bijzondere huizen opgeleverd.  

Verder hebben we bouwwerken gemaakt met sateprikkers en klei. Dat 

was een uitdaging. Hoe zorg je er voor dat het bouw-

werk stevig blijft staan?  

We hebben veel geleerd over bouwen en meten dit 

thema. 
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Bouwwerken maken van ijsstokjes 

We gingen op ontdekkingsreis in de school 

op zoek naar de gereedschapskist van Bob 

de bouwer.  

 

“Kunnen wij het maken? Nou en of!” 

We gingen huizen en straten bouwen met blok-

ken.  

Bouwwerken maken van klei en stokjes. En ook 

met bekers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook hebben we ons fantasiehuis geknutseld. In de huishoek verscheen het huis 

van Bob en Wendy. De ‘klusschuur’ van Bob ontbrak natuurlijk niet. Ieder kind 

heeft getimmerd met een echte hamer in een stuk hout. We moesten uitkijken, 

dat we niet op onze vingers sloegen! 

Ook hebben we geluisterd naar twee verhalen over bouwen en hoorden we een 

nieuw lied van Zangmakers over ‘het woord van de dag – huis’. Natuurlijk moch-

ten we ook luisteren en kijken naar filmpjes over Bob de bouwer.  

Al ons werk mocht u bekijken tijdens de tentoonstelling.  

Hop hop hop, eiland in galop.   

Eiland hoppen met kapitein Klots. 

Groep 3 is tijdens het project elke 

dag op reis geweest met kapitein 

Klots.  

 

In onze klas had hij zijn  koffer en kle-

ding achter gelaten.  

Ook  zijn Logboek, met al de verhalen 

over zijn spannende reizen, stond in 

onze klas. 

Zo kwamen we iedere dag,  op weer een 

ander eiland terecht en daar beleefden 

we weer een nieuw avontuur. Zo waren 

we op Vulkaan eiland en op Wolken 

eiland. Tijdens de kijkmiddag hebben 

jullie dat kunnen zien. 

Ook hadden we een eigen schatkist 

gemaakt. Na ieder bezoek kregen we 

van de juf een herinnering aan dat ei-

land. 

Zoals toen we Tijd eiland bezocht had-

den kregen we een echt snoephorloge! 

We hadden twee leuke project weken 

en dan nu… op naar het Paasfeest! 

Juf Marianne Juf Luca en juf Mirjam  

Rapperdepep  
Bewegen is leuk en heel fijn  

maar het kan ook handig zijn.  

Calorieën verbranden is goed.  

Kijk naar groep 7 en 8 dat is hoe het moet.  

Sporten is voor iedereen.  

Met z’n allen of alleen.  

Voetbal, Judo, Basketbal.  

Sporten kent geen aantal.  

Met sporten neem je de tijd.  

Dan krijg je geen spijt.  

Herinner je dit  

groep 7 en 8 zijn altijd fit.  

Dit is de rap van groep 7.  

Luister nog heel even.  

Sporten is gezond.  

Stop veel fruit in je mond. 

  

Zehra. Quinten, Keyshaira en Jason  

Dieren op school 
 

In groep 5 leven we in het dierenrijk. We leren over de leefomgeving van 

bedreigde diersoorten. Waarom worden deze dieren eigenlijk bedreigd? 

Waarom zijn deze dieren zo waardevol? De kinderen hebben hun favoriete 

dier gekozen en deze nagemaakt. Ook kunnen de leerlingen nu verschil-

lende diersoorten herkennen aan hun vacht.  

Meester Andreas                          

 

 
 

Hallo allemaal , 

Wij gaan voor het project  op school het hebben over dierenrijk. 

We protesteren over dat mensen minder dieren doden! 

En geen beschermde diersoorten doden. Helpen jullie? 

En als mensen zo door gaan sterven ze mischien  wel uit!!! 

En dat is natuurlijk niet de bedoeling! 

En daar gaan we tegen protesteren . 

En daarom maken wij een knutselwerkje elk kind maakt een bedreigd dier. 

Wij willen laten zien dat je zelf ook dierenhuiden kan maken , dat is natuurlijk 

ook mooi. 

 

Waarom doden we de dieren? 

We doden de dieren omdat: 

De stropers verkopen de huiden hoorns het vlees en nog meer. 

Maar de hoorns vooral want mensen denken dat hoornen geluk geven, 

Dat dragen ze dan aan de ketting en nog meer. 

 

Randy en Gabriella 

O Mondriaantje   
 

In groep 4 hebben we heel hard gewerkt aan ons project 

“Kunstland”. We hebben veel geleerd over Mondriaan zelf. 

Hij is geboren in Nederland maar heeft in verschillende 

andere steden gewoond: Londen, Parijs en New York. We 

hebben er ook  veel over geknutseld.  

We hebben kubussen gemaakt, kunstwerken van crêpepa-

pier en ook een echt schilderij op canvas doeken.  

Juf Joyce en Juf Ingeborg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat : 
 we in groep 4 niet alleen aan tafels zitten, maar ze ook leren. We hebben 

de tafels 1,2,3,4,5 en 10 al geleerd! 

 In februari groep 4 een gezellige high tea gehouden heeft in de klas.  

 Er op 8 maart een aantal leerlingen uit groep 4 naar de wedstrijd Feyen-

oord – NAC Breda zijn geweest.  

 Groep 4 op vrijdag 13 februari naar Blijdorp geweest is.  

 Het in onze groep 4 soms net een dierentuin is? Zo hebben we panda’s, ze-

bra’s, hamerhaaien en vleermuizen in de klas zitten…  
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Een echte Van Gogh  
De afgelopen twee weken bevond groep 6 zich in "Het Land van Vin-

cent van Gogh". Wij hebben veel over de bijzondere kunstenaar ge-

leerd, zoals waar hij woonde en wanneer hij leefde. Wat wij het meest 

bijzonder vonden, is het verhaal over zijn oor! Zelf hebben wij ook in 

de schoenen gestaan van een kunstenaar: Wij hebben een schilderij 

gemaakt in de stijl van Vincent van Gogh en een herdenkingsbeeld 

voor hem, omdat het dit jaar 125 jaar geleden is dat hij is overleden. 

Dit vonden wij erg leuk om te doen en wij hebben ons dan ook goed 

ingezet om mooie herdenkingsbeelden en schilderijen te maken! 

Juf Adjani en juf Sabrina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij doen in de  klas het projekt over vincent van gogh .we schil-

deren en kleien over hem. hij is een bijzonder mens en schildert 

mensen , dingen. 

 

Hij is bijzonder omdat hij heel mooi schildert. Maar in die tijd was het niet 

zo bijzonder daar om was hij in die tijd niet  zo beroemd. In deze tijd is hij 

wel beroemd. In die tijd zijden mensen hem dat zijn schilderijen niet mooi 

waren ze waren niet fijn maar zijn broer vond het wel mooi. Vincent was 

gek geworden hij sneed een stuk van zijn oor af .  en later pleegde hij zelf-

moord. En het is 125 jaar geleden dat hij dood is .  

Hij is heel graag in Frankrijk bij zijn broer. In dat land heeft hij heel veel 

schilderijen gemaakt. 

In Nederland is een museum waar de meeste van zijn schilderijen hangen. 

Dat is in Amsterdam. 

Mensen van over de hele wereld komen er naar toe om zijn werken te bekij-

ken. 

 

Luna en Isiaha uit groep 6 

Sport till you drop 

Hallo, wij gaan schrijven over wat wij voor het project op school aan het 

doen zijn. Groep 7 maakt een kijkdoos. We hebben ook een project boek-

je over sport. De kijkdoos gaat over sport. In het project boekje staat 

van alles over sport natuurlijk bv. er zijn woordzoekers en kleurplaten. 

Iedereen is enthousiast bezig met de kijkdoos er zijn opties uit dansen, 

voetballen en zwemmen en recreatie zwemmen (vrij zwemmen). 

Derphine en Hajeena 

 

 

De klapper na twee weken! 

Na twee weken over het project te hebben gewerkt, was op 

vrijdag 13 maart de  afsluiting van het project.   

De afsluiting van het project ging als volgt. Alle kinderen van de 

school krijgen een ‘paspoort”. Ze gaan naar andere klassen met 

hun paspoort en daar gaan ze opdrachten maken. Als ze een op-

dracht hebben gemaakt krijgen ze een stempel en zo gaan ze 

door totdat ze alle klassen hebben gehad. 

Hajeena & Derphine 

 

Hiernaast zie je het paspoort met de verschillende opdrachten. 

Het was een leuke afsluiting en we hebben veel over nieuwe lan-

den geleerd. Iedereen heeft alle opdrach-

ten goed uitgevoerd, ondanks dat er best 

nog wel pittige opdrachten tussen zaten, 

en dus zijn alle paspoorten goed vol ge-

stempeld.  Het was een leuk project en op 

naar een project volgend jaar.  

Van de redactie.  

Wist je “datjes” van groep 7 

  

  

Wist je dat … 

Imke uit groep 7 2x verschillende toernooien brons heeft ge-

haald? 

  

Wist je dat … 

Quinten een hele enthousiaste bui tijdens zijn spreekbeurt over 

New York City? 

  

Wist je dat … 

Groep 7 in de finale van het zwemmen is gekomen? 

  

  

Wist je dat …. 

Groep 7 een kijkdoos aan het maken is voor het project en dat 

ons land beweegland is? 

  

Wist je dat… 

Onze groep heel enthousiast bezig is met het project beweegland 

  

Wist je dat…. 

Jason mee heeft gedaan aan de finale van de voorlees wedstrijd 

in Rotterdam. 

  

Wist je dat wij…. 

Veel bewegen tijdens het project. 

  

Wist je dat wij… 

Elke dag fruit eten. 

  

Wist je dat… 

Het gezond is om elke dag fruit te eten!! 

  

  

HAJEENA&DERPHINE 

 

De projectweek werd ook afgesloten met een gymles bij juf Mariska. 

Een hele leuke spelles. Het werd een spannende wedstrijd tussen de 

twee teams en werd met één punt verschil gewonnen door de blauwe 

lintjes partij. Vaders en moeders mochten bij deze gymles komen kij-

ken. Het was ook best wel druk met moeders die kwamen kijken. Zeker 

10 moeders zaten langs de kant. Ook zij hebben genoten van de leuke 

gymles!! 

 

Hajeena & Derphine 
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Kleurplaat Receptjes   

Ontwerp je eigen fantasie vlag 

Eigen klei maken 

1,5 kopje bloem 

0,5 kopje water 

1 kopje zout 

2 eetlepels olie  

Eventueel kleurstof toevoegen 

voor desgewenste kleur  

Gekleurd eten maken 

Rauwe rijst, macaroni, spa-

ghetti en andere soorten pasta 

kleuren met kleurstof. Doe dit 

in leuke kopjes, ijsvormpjes, 

beker, flesje en maak je eigen 

regenboog.  

Kleuren hartjes bakken 

Wascokrijt in stukken breken, 

in een ijsvormpje doen, bijv. 

hartje, 15 minuten in de oven 

op 200 graden.  

Bruisende regenboog 

Baksoda een kleur geven met 

kleurstof. Azijn bijvoegen en 

kijk hoe leuk het gaat bruisen.  

Kleur de regenboog 


