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Dierentuin  

Op dinsdag 2 juni was groep 7 

naar Blijdorp geweest. Ik ben 

Ruchama en ik zat in het groepje 

met : Sherrely, Hajeena, Cherina 

en Derphine .We hadden een op-

drachten boekje en we moesten 

de antwoorden beantwoorden. De 

thema was roofdieren en de vra-

gen gingen natuurlijk over roof-

dieren. Het was leuk , maar jam-

mer genoeg regende het in het 

begin , maar later viel de weer 

mee. De leukste van de dieren-

tuin vond ik de buitenspeeltuin. 

Ruchama groep 7 

Entreetoets 

De entreetoets van groep 7 is ge-

middeld heel goed gemaakt . Het 

is waren 5 stress volle ochtenden. 

Maar de kinderen hebben het 

goed gemaakt en dat is ook te 

merken aan de uitslagen. We 

kregen de uitslagen voor de mei-

vakantie binnen. We waren goed 

voorbereid , we deden namelijk 

iedere ochtend startopdrachten 

met verschillende vakken zoals : 

studievaardigheden, spelling, 

taal en rekenen. Ook mochten we 

niet buitenspelen, anders kregen 

we de entreetoets niet op tijd af.  

En ook zijn er een paar kinderen 

die VWO hebben gehaald . Alle 

kinderen hebben hun best ge-

daan. 

Cherina 

100% 
Deze vraag is mij ook gesteld en  

dit is ook de vraag waar het in 

deze Regenboograket om draait.  

Stel je voor dat je iedere dag met 

plezier naar je werk gaat. Dat is 

echt een heerlijk gevoel. 

Het is een gevoel dat ik op dit 

moment heb. Ik ben hier in 

maart gestart en ik vind dit echt 

een heel leuke school. Met plezier 

naar je werk gaan, zorgt ervoor 

dat je beter kan presteren. Dat 

geldt zeker ook voor kinderen. Zij 

moeten allemaal met  plezier 

naar school gaan.  Natuurlijk is 

de ene dag leuker dan de andere. 

Maar plezier op school zorgt er-

voor dat je lekkerder in je vel zit 

en dat je beter kan leren op 

school. Om dit te bereiken voor 

alle leerlingen zijn alle meesters 

en juffen hier op school heel hard 

bezig. En ik zie iedere dag kin-

deren stralend de school binnen-

lopen en daar doe je het voor. Als 

ik moet zeggen wat ik het hoogte-

punt van dit jaar vind, denk ik 

dat ik er meer moet noemen: de 

warme Paasviering, de gezellige 

sponsorloop, de opstart van de 

nieuwe oudercommissie, de be-

trokken MR, de leesoma’s en zo 

kan ik nog wel even doorgaan.  

Maar mijn echte hoogtepunt zou 

zijn dat alle kinderen met veel 

plezier naar school komen. Zich 

veilig en niet gepest voelen. Daar 

werken alle juffen en meesters  

samen met alle ouders aan. We 

hopen dat als u merkt dat uw 

kind niet lekker in zijn of haar 

vel zit, u dit wilt delen met de 

leerkracht zodat we hier gelijk op 

in kunnen springen. Want we 

gaan niet voor 99% leerlingen 

met plezier maar echt voor de 

100%.  

 

Arthur Verloop 

Directeur PC De Regenboog 

Daar is hij weer! Helemaal aan 

het einde van dit schooljaar ver-

schijnt nog de Regenboograket. 

Deze keer staat de krant vooral 

in het teken van de hoogtepunten 

van dit schooljaar.  

De meeste artikelen gaan over de 

leuk(st)e gebeurtenissen van het 

laatste half  jaar en tussendoor 

vind je ook de hoogtepunten van 

de meesters en juffen. 

Enne… wat was voor jou het 

hoogtepunt?! 

Veel plezier met lezen en 

een fijne vakantie! 

Afscheid van meester 
Nico 

Tijdens het afscheid van meester 

Nico was er veel verdriet maar 

ook veel vreugde. De groepen 1 

tot 6 hebben een mooie dans ge-

daan waar veel vreugde bij was. 

De groepen 7 en 8 hebben op 

trommels een mooi lied gespeeld. 

Samen zag het er heel mooi uit 

en is Meester Nico is met een 

mooi afscheid vertrokken. Nu 

zijn we ook heel blij met onze 

nieuwe directeur. 

Keyshaira groep 7 

Kleuters in Monkeytown 

Op 9 juni zijn alle kleutergroepen op schoolreis geweest naar 

Monkeytown in Bleiswijk. Wat was het leuk. Heel de dag klimmen 

en klauteren en met elkaar spelen. Vooral de rodelbaan was een suc-

ces! We hebben ook heerlijk genoten va n limonade en lekker gege-

ten. 
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Wat bof je als juf, wanneer je een jaar 

lang de juf van groep 3 mag zijn! 

Het zo bijzonder om een groep kin-

deren, met de start van het schooljaar 

de letters aan te leren. 

En aan het eind van het schooljaar ze 

een heel boek te zien lezen!! 

Dat was ook dit jaar voor mij weer het 

grote  hoogtepunt! 

Juf Mirjam   

PS. Joepie….volgend jaar weer groep 3! 

Het optreden van de kin-

deren bij het afscheid van 

meester Nico. 

Juf José 

Het behalen van mijn 

diploma’s. 

Juf Sabrina 

Het teamuitje bij Van der Valk. 

De slotdag van de Lekker Fitweek. 

Het welkomgevoel binnen het team. 

Juf Mariska 

Het afscheid van het 
team van meester Nico 
én het behalen van mijn 
IB-RTdiploma. 

Juf Sasja 
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Kamp  

Kamp was superleuk op de eerste 

dag mag je lekker  naar je kamer 

om je spullen in je kamer te zet-

ten. Dan mag je even naar bui-

ten. Daarna ga je lunchen als je 

klaar bent met lunchen mag naar 

buiten. In de avond ga je eerst je 

avondeten eten en daarna gingen 

we de bossen in om een spel te 

spelen. De leukste spel was kom 

onder de lamp. Het spel ging als 

volgt: je moet in de donker met 

zwarte kleren (hoeft niet) dan 

zijn er 2 mensen met grote lich-

ten, je moet zorgen dat ze je niet 

zien met het licht. Vrijdag gingen 

we naar school. Dit was mijn 

kamp verhaal.  

Amen 

Wat is er hard gewerkt 
in groep 3 ! 
We kenden al wat letters en nu aan 
het eind van het schooljaar kunnen 
we allemaal…….LEZEN! Als dat geen 
mooi ding is! 

Verder hebben de jongens ontdekt 
dat er meer in het leven is dan voet-
ballen in de pauze! Touwtje sprin-
gen is ook SUPER COOL! 

Mooie momenten waren ook de les 
in de dierentuin waar we leerden 
over knoken en knekels. Hoe ziet 
ons eigen skelet eruit? 

De Roparun en de stormbaan tij-
dens de Lekker Fit week waren ook 
erg leuk. 

Twee kinderen gaan binnenkort nog 
een mooi moment beleven. Yasmin 
en Osariemen krijgen er nl. een 
broertje of zusje bij! 

Nu gaan we genieten van de vakan-
tie en dan….. op naar groep 4! 

Veel zomergroetjes van groep 
3..bijna groep 4! 

Maandag toen we aankwamen bij 

de kamphuis moesten we een 

speurtocht doen het was heel 

leuk. We hadden ook een kamer 

ik zat in de kamer met : Rucha-

ma, Derphine, ik (Jesslyn),ik 

(Lekeysha) en Jennifer 

Dinsdag avond  hebben we ‘kom 

o n d e r  d e  l a m p ’  g e -

speeld .Woensdag was de spook-

tocht en donderdag was de bonte 

avond , bij de bonte avond heb-

ben een paar kinderen een leuk 

optreden gegeven bijvoorbeeld: 

dansen, goochelen en voetbal 

trucjes .Na de bonte avond ging 

iedereen slapen en ongeveer om 1 

uur .Toen het vrijdag was ston-

den we vroeg op om alles in te 

pakken als iedereen klaar was 

met in pakken wachten we op de 

bus. Toen de bus aan kwam gin-

gen we terug naar school. 

Lekeysha en Jesslyn 

Ieder schooljaar bevat talloze  hoogtepunten: werkweek/Sinterklaas/Kerst- en Paasvierin-gen/Cito-toetsen. Maar als het goed is moet HET hoogtepunt nog komen!! De MUSICAL van groep 8. Dit jaar een combinatie van film en toneel. Benieuwd hoe dit hoogte punt gaat uitpakken. 
Meester Kees 

Schoolreis Drievliet 
gr.5 
Gabriella: het leukst vond ik de 

Formule X. 

Het weer was niet echt goed 

maar, soms was het wel goed . 

We hadden ook een leuk groepje 

Joella, Fadaisha, Anasta-

cia,Maura en ik het was een leu-

ke dag. Groetjes Gabriella. 

Randy: we gingen in de Koper-

mein maar ik was gelijk misse-

lijk. 

Toen gingen we in de boot maar 

toen we er uit waren toen moest 

ik bijna kotsen.  

Keyraino: het leukst vond ik de 

Splash en de Kopermein. Ik was 

in het groepje met: Omid, 

Iseah,Kaan en ik.  

Fadaisha: het leukst vond ik de 

5D film, het ging over dinosau-

rus. En er was rook,water , de 

stoelen waren aan het bewegen, 

je voelden wat Aan je voet en het 

was 3D. het was heel leuk! 

De hoogtepunten van groep 4  

Het hoogtepunt van het jaar vond 

ik : schooltuin want het was  1e keer , 

sportdag  

Want er waren leuke spelletjes
 en het 

afscheid van meester Nico we vierden 

een feest met een Afrikaanse dans  

Luna groep 6 

Ik vond kamp het leukst want het 

was heel gezellig met de andere 

groepen. 

aan het begin van de musical was 

ik heel zenuwachtig want ik 

stond met andere mensen op het 

podium voor veel klassen van de 

school. Maar later werd dat min-

der.  

Het sportweek was heel leuk want 

er was een grote springkussen en 

er was vorig jaar geen sport week. 

Gemaakt door: Sarena uit groep 

8a 

Ik vond kamp het leukst, want  

de spelletjes waren heel leuk. Maar speur-

tocht viel wel tegen… kort gezegd ik was 

verdwaald met mijn groepje. 

De musical was erg leuk een leuk einde 

van het school jaar het oefenen en de lied-

jes kennen was wel wat moeilijk maar 

gelukkig was mijn rol niet zo moeilijk. 

Gemaakt door: Natasja groep 8a 

Het zomerfeest van de peuters 

en het thema Ridders en Prin-

sessen! 

Juf Liliam  
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Sinds 1 mei  014 werk ik op de Regen-

boog en het was voor mij best even wen-

nen. 

Op 13 mei 2015 hebben wij een teamuitje 

gehad bij het van der Valk hotel in Rot-

terdam en hebben met elkaar het ‘Ik hou 

van Holland’ spel gespeeld. Dit was voor 

mij een van de hoogtepunten dit school-

jaar. Die middag/avond voelde ik mij 

thuis in dit team en op deze school. We 

hebben die middag/avond enorm veel ge-

lachen, elkaar beter leren kennen en onze 

verwachtingen uitgesproken over de toe-

komst.  

Ik hoop nog meer van deze hoogtepunten 

te mogen meemaken met het team.  

Juf Joyce 

 

 

 

 

 

Sport 2014-2015 

Zo aan het einde van het schooljaar vinden 

wij het leuk om aan jullie te laten weten 

hoe trots wij zijn op de sportieve prestaties 

van deze school. 

We hebben een hoop veranderingen gehad 

dit jaar en één ervan was twee nieuwe juf-

fen voor gym. Dat was even wennen voor 

iedereen. Gelukkig hadden we allemaal 

snel onze draai gevonden. 

Eerst was er in september 2014 het Ouder-

kind toernooi voor de groepen 3 en 4, met 

als winst voor ons, tickets voor de voetbal-

wedstrijd tussen Feyenoord en NAC. Ge-

weldig dat er zoveel ouders meededen en 

dat wij de sportiviteitsprijs hadden gewon-

nen! 

Daarna volgde de voorronde van het 

schoolzwemmen. Het was de eerste keer 

dat wij als school ons  gekwalificeerd had-

den met het team voor de finale van het 

schoolzwemtoernooi! Allemaal toppers, en 

als klap op de vuurpijl ook nog twee indivi-

duele medailles. Voor Imke Balvers uit 

groep 7 en Brady Lucas uit groep 6. Helaas 

is Brady inmiddels verhuisd en zit hij niet 

meer bij ons op school.  

Na het zwemtoernooi diende het tennis-

toernooi zich aan. Alhoewel we erg enthou-

siaste spelers hadden, was het niveau toch 

iets te hoog voor ze.  

Daarna waren de voorrondes voor het 

schoolvoetbaltoernooi aan de beurt. En al 

leek het er even op dat alles in de soep zou 

lopen, gelukkig mochten we toch nog voet-

ballen in een andere deelgemeente en zijn 

we de ouders heel dankbaar dat ze bereidt 

waren om de kinderen van groep 5 en 6 

daar naar toe te brengen. De jongens wa-

ren zo goed dat ze doorgingen naar de hal-

ve finale. Wat een team! En die halve fina-

le was niet de eindstreep voor de jongens, 

want ook de finale kwam in zicht. Na een 

zenuwslopende partij werd het team nipt 

verslagen en zijn ze geëindigd op een twee-

de plek. De jongens waren op dat moment 

niet heel blij, maar als je nu terugkijkt……

tweede van alle teams uit heel Rotter-

dam…….dat is echt super goed!!!! 

De meiden uit groep 8 hadden misschien 

niet de beste technische vaardigheden, 

maar wel de beste teamspirit. En dat le-

verde voor deze dames ook een plek op in 

de halve finale. Die wedstrijden werden al 

een stuk spannender, maar onze coole da-

mes waren echte doorzetters en ook zij 

mochten naar de eindstrijd. Dat je met een 

goede samenwerking ver kunt komen kun-

nen de meiden voluit zeggen. Echter om te 

winnen van de beste teams, moet je ook 

technisch goed kunnen voetballen. Dus een 

plek op het erepodium was nog een stapje 

te ver.  

Tussendoor de bedrijven heen hadden we 

ook nog de Minifinal IJsselmonde. De voor-

rondes om je te plaatsen voor de Final in 

Ahoy. We deden mee met unihockey, vol-

leybal, voetbal en atletiek. De groepen 5 en 

6 waren lekker bezig en plaatsten zich 

voor voetbal, volleybal en atletiek. De groe-

pen 7 en 8 hadden iets meer moeite en 

kwamen niet verder dan atletiek.  

We hadden dus twee teams en 7 individue-

le sporters op de Final. Soms zit het mee 

en soms zit het tegen. Nou we hadden een 

beetje van beide die dag. De volleyballers 

hadden nipt de kwartfinales gemist. Nu 

zeggen we soms al gauw, ja het lag niet 

aan ons, het lag aan de scheids. Dit keer 

jongens: Het lag ook aan de scheids!!!! 

Maar niet getreurd, volgend jaar weer een 

kans! 

De jongens 5/6 voetbal…..ons dream-

team….we hadden hoge verwachtingen, 

maar je weet nooit hoe het gaat op zo’n 

dag. Nou, 

deze knullen 

hebben echt 

een toppres-

tatie neerge-

zet met zijn 

vieren. Met 

trots presen-

teren we jullie Kampioenen van Rotterdam 

2015 Shayrion, Neno, Rayleyson en Ran-

dy!!!!!! Volgend jaar nog een keer? 

Ook hadden we succes met judo. Maartje 

Hermens was vorig jaar nog kampioen, dit 

jaar was het iets moeilijker. De tegenstan-

ders waren sterker dan 

vorig jaar, maar ze wa-

ren behoorlijk onder de 

indruk van Maartje. In 

de finale bleek er één te-

genstander een maatje te 

groot te zijn en werd 

Maartje knap tweede. 

Maar zoals we vaak in de lessen zeggen: 

Iedereen die meedoet is een winnaar. An-

ders kom je niet op de Final! Als laatst nog 

een doordenkertje: 

Een echte winner is pas een winnaar 

als hij ook een goede verliezer is. 

 

Tot volgend jaar allemaal! 

 

Dat de kinderen in  
groep 3 binnen komen en 
maar een paar letters kennen, 
aan het einde van het school-
jaar boeken kunnen lezen! 
De les Knoken en knekels in 
diergaarde Blijdorp. 

Juf Marianne 

Het superleuke optreden 

van de hele school bij het 

afscheid van meester Nico. 

Juf Ingeborg 

Schooltuin 

We hebben lekkere dingen ge-

plant zoals peper , aardappelen 

en peentjes En we hebben al die 

dingen niet voor niets geplant , 

we hadden eerst gewone  lessen 

en we mochten kiezen wat we 

gingen maken en eten en onze 

keus was wreps dat was heel erg 

lekker  

Sherrely 

Het superleuke optreden van 

de hele school bij het af-

scheid van meester Nico. 

Juf Ingeborg 

Een van de meest bijzondere 

momenten van dit jaar vond 

ik het oefenen voor het afscheid 

van meester Nico. De sfeer, de 

concentratie, het plezier… In-

drukwekkend! 

Juf Esther 
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Het afscheid van meester Nico 

met alle kinderen in de Focus. 

Deel zijn van het ‘winningteam’ 

bij ‘Ik Hou Van Hol-

land’ (teamuitje)! 

Juf Dineke 

Het piekmoment voor  mij als nieuwe juf op PCB de Regenboog; 
Piepkleine peuters die na een paar weken voor het eerst mijn naam gingen zeggen! Vanaf dat moment voelde ik me thuis op mijn nieuwe school! Juf Arina 

 

Plusklas 

Hallo, wij zijn Evertson en Cheri-

na. Dit jaar hebben weer een 

aantal kinderen van groep 7 

meegedaan aan de plusklas. Dat 

zijn onder anderen : Nathan, 

Evander, Evertson, Jason, Imke, 

Hajeena, Keyshaira en ik. We 

hebben dit jaar gewerkt aan het 

boek DE REIS OM DE WERELD 

IN 80 DAGEN dit verhaal speelt 

zich af in 1872 in Engeland, de 

schrijver van dit boek is Jules 

Verne ,de hoofd persoon is Phi-

leas Fogg . Phileas is een raadsel 

achtige man, hij heeft geen kin-

deren en geen vrouw , hij is altijd 

precies geweest .We hebben er 

veel opdrachten in gedaan op het 

gebied van rekenen/wiskunde. 

De opdrachten gingen bijvoor-

beeld over tijd want in Australie 

is het niet het zelfde tijd als in 

Engeland. En ook niet te verge-

ten de start opdrachten. Soms 

zijn de start opdrachten verschil-

lend bijv. sudoku`s en rekensom-

men (moeilijke sommen natuur-

lijk). Maar weet je wat ook leuk 

is ? Werkstukken!! Om de twee 

maanden hebben we een werk-

stuk. Wij waren bezig om een we-

reldkaart te maken in tweetal-

len. Ik Cherina was met Ha-

jeena. Ik Evertson was met Ja-

son . Plusklas is voor ons een bij-

zondere uitdaging. 

Cherina & Evertson 

De plusklas is afgelopen. De 

plusklas was elke maandag dan 

hadden we het over het boek reis 

om de wereld met phileas fogg 

het boek gaat over dat phileas 

fogg een wedenschap deed met 

zijn vrienden om heel de wereld 

over te reizen reizen in 80 dagen 

als hij de wereld door gaat be-

leefd hij allemaal avonturen ook 

doen we met de plusklas meten 

hoe ver het is wat hij gereisd 

heeft. 

Evender 

Bij de plusklas gaan we eerst 

een startopdracht doen daarna 

gaan we verder met de opdrach-

ten waar we waren gebleven. 

Soms hoort daar een tekst bij die 

je eerst moet lezen. We gaan elke 

maandag. We hadden het over 

hersenen , een reis rond de we-

reld in 80 dagen , de planeten en 

kaartlezen. 

Nathan  

Prinsessen op de Regenboog... 

Er werd gevraagd of wij de leukste herinnering van dit schooljaar op 

wilden schrijven. Ik had een heleboel leuke dingen, dus ik doe er 

stiekem een paar: 

Het zomerfeest was heel grappig… De kinderen vonden het grappig, 

dat wij mooi verkleed waren, dankzij juf Surita. De kinderen hebben 

die ochtend genoten. Fijn! 

Verder was het poppenkast spelen met juf Sasja voor alle kleuter-

groepen en een peutergroep was erg leuk. Dit i.v.m. het thema: 

‘Ridders en prinsessen’. De kinderen genoten en dat was fijn om te 

zien en te horen. 

Ook ben ik altijd weer heel blij met de groei die de kinderen doorma-

ken in een schooljaar. Ook dit maakt mij altijd heel blij! 

Alle ouders die dit schooljaar 

hebben geholpen, om het on-

derwijs aan uw kinderen zo 

mooi en fijn mogelijk te ma-

ken! 

Dit waren 

mijn hoogte-

punten.  

Juf Tineke 

De drie hoogtepunten van de kikkers en hazen 
2014-2015 

In februari vierden juf Melahat en Juf Lili-
am hun verjaardag. We zijn toen ontzet-
tend verwend en hebben heerlijke trak-
taties gemaakt. Zo hebben we van man-
darijnen poesjes gemaakt en hebben we 
van een banaan en komkommer echte 
race auto’s gemaakt.  

 
In juni waren we even echte acrobaat en toen 
we op schoolreisje naar Ballorig gingen. We 
hebben op trampolines gesprongen, in de bal-
lenbak gespeeld en door tunnels gekropen. Dit 
was ontzettend leuk. En weet je wat stiekem 
het allerleukste was… We kregen frietjes die 
dag!  
 
Tijdens het zomerfeest waren we echte prinsessen en ridders. Tijdens de 
optocht door de buurt heeft iedereen gehoord en gezien hoe mooi en stoer 
wij waren. We hebben leuke spelletjes gedaan en hebben mooie knutsel-
werkjes gemaakt.  

Wist je dat??? 

Dit zijn de wist je  datjes van groep 7. Deze wist je datjes gaan over 

de leukste dingen van dit schooljaar. 

Wist je dat?? Jason en Maartje in de finals zaten? 

Wist je dat ?? iedereen door gaat naar groep 8? 

Wist je dat ??   groep 7 bij de entreetoets goed heeft gescoord?     

Wist je dat ?? Maartje van groep 8 2de is geworden van Rotterdam ? 

Wist je dat??  Imke met  haar zwemclub derde is geworden van Rot-

terdam? 

Wist je dat ?? groep 5/6 van “t voetbal eerste zijn geworden van Rot-

terdam ? 

Groep 7 

Toen de Regenboog veranderde in een kasteel, alle juffen in een prinses en alle kinderen in rid-ders en prinsessen tijdens het 
zomerfeest! 

Juf Annelies 
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Regenboog-smoothies 

 

voor 2 glazen heb je nodig: 

- 4 kiwi’s 

- 6 sinaasappels 

- zo’n tien aardbeien 

- 1 limoen 

- 5 eetlepels kokoswater 

En zo doe je het: 

- Schil de kiwi’s, snijd ze in stukjes en 

doe ze in de blender. Voeg een heel 

klein scheutje kokoswater toe 

(ongeveer 1 eetlepel). Snijd de limoen 

in twee helften en knijp het sap boven 

de kiwi’s uit. Pureer tot een gladde 

massa. 

- Zet het kiwisap even apart door het in 

een (maat)beker te gieten en spoel de 

blender om. Maak nu het aardbeien-

laagje. Verwijder de kroontjes, snijd de 

aardbeien in stukjes en doe in de blen-

der. Voeg een scheut kokoswater toe 

(ongeveer 4 eetlepels) en pureer tot een 

gladde massa. 

- Pers de sinaasappelen. 

- Nu gaan we het regenboogdrankje 

maken! Begin met een laagje sinaasap-

pelsap, schud hierop heel voorzichtig 

de wat dikkere kiwidrap en maak af 

met een romig laagje aardbeiensap. 

Duur: 25 minuten  

Door: Natasja, Sarena  Gr8a 
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