Nieuwsdruppel
8 september 2017

Kort
CBSDe Regenboog
Het nieuwe schooljaar is begonnen en de eerste drie weken zijn alweer bijna achter de rug.
We zijn allemaal weer gewend aan het schoolritme en dat voelt goed.
We hopen met kinderen, ouders en team een fijn en bijzonder jaar te mogen beleven.
In 2017 bestaat CBSDe Regenboog onder deze naam en op onze locatie 25 jaar! Daar zijn
we blij mee en we willen dit graag vieren. In de Kerk- en schooldienst op 8 oktober zal het
thema verband houden met het jubileum van de Regenboog. Gods trouw zal centraal
staan! De feestcommissie voor het 25-jarig jubileum is samengesteld. Vanuit de
evenementenbureaus in groep 6, 7 en 8 zijn er leerlingen afgevaardigd, die met de
leerkrachten en Ouderraadsleden meedenken over het feestprogramma en meewerken
aan de voorbereidingen. Donderdag 12 oktober vieren we feest. Die dag draaien we een
continurooster van 8.30 tot 14.00 uur. Leerlingen die op donderdag na schooltijd naar de
BSO gaan, zijn daar op 12 oktober vanaf 14.00 uur welkom. Wilt u met deze gewijzigde
tijden rekening houden?

Excursies en veiligheid
Regelmatig vragen we ouders om te rijden i.v.m. een educatief uitstapje in het kader van
cultuureducatie of andere excursie, vaak i.v.m. een thema dat in de groep centraal staat.
Die bezoeken, aan bijvoorbeeld een boerderij, een kas, het vliegveld of een technisch
bedrijf in de regio, zijn van groot belang voor ons ontwikkelingsgerichte onderwijs.
Kinderen maken kennis met de werkelijkheid buiten de school en oriënteren zich op de
wereld om hen heen. We vinden het belangrijk dat kinderen goed en veilig vervoerd
worden. Hiervoor hebben we op school afspraken gemaakt en vastgelegd in het
veiligheidsprotocol. Het staat ook op blz. 26 van de schoolgids. Hieronder volgen de
belangrijkste punten:
- Ouders moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een veilig en APK goedgekeurd voertuig.
- De auto moet beschikken over voldoende autogordels voor het aantal kinderen dat
meegenomen wordt en deze gordels moeten gebruikt worden.
- Er moet een autoverzekering + inzittenden verzekering zijn afgesloten voor het aantal
kinderen dat meerijdt.
- Kinderen moeten veilig in- en uit kunnen stappen.
- Mobiele telefoonnummers worden van tevoren door de leerkracht opgevraagd en op een
te verspreiden lijst vermeld, zodat bij evt. calamiteiten iedereen bereikbaar is.

Welkom nieuwe leerlingen
Rowin is naar Slikkerveer verhuisd en
op 28 augustus begonnen in groep 6.
Fijne tijd op De Regenboog!
Welkom stagiaire
Jacqueline de Jong is derdejaars
student op PABO InHolland en zij
loopt dit jaar stage in groep 7 op
maandag en dinsdag. Fijne en
leerzame tijd in ons midden!
Oproep ideeën Ouderkamer
Heeft u een onderwerp, dat te maken
heeft met opvoeding & onderwijs,
waarover u graag meer zou willen
horen via een deskundige in de
Ouderkamer? Geeft u dit dan door
aan directeur Nel van den Herik?
Ontruimingsoefeningen
Deze weken houden we de jaarlijks
terugkerende ontruimingsoefeningen.
Bij calamiteiten moeten we rustig en
vlot het gebouw kunnen verlaten.
Ziek melden via telefoon of e- mail
Wilt u uw zoon of dochter bij ziekte
's morgens vóór schooltijd telefonisch
ziek melden via 180-486111, of via
een mail naar de leerkracht?
De mailadressen staan op blz. 42 van
de schoolgids.
(voornaam.achternaam@pcpobr.nl)
Wij weten dan op tijd waarom uw
kind afwezig is. Bedankt!
De eerstvolgende Nieuwsdruppel
verschijnt op 29 september. De kopij
graag aanleveren via
paula.scheele@pcpobr.nl Uiterste
inleverdatum is vrijdag 22 september.

Deur open in de hal
Vanaf maandag 21 augustus doen we de deur in de hal, bij het bordes op het plein, ook
open wanneer de eerste bel gaat. Dit is om 8.20 uur en om 13.05 uur. We hopen op deze
manier de binnenkomst van onze leerlingen en de ouders van de kleuters nog vlotter en
rustiger te laten verlopen. Om 8.30 uur en 13.15 uur gaat de tweede bel; dit is het teken
dat de lessen beginnen. Wilt u uw medewerking hieraan verlenen? Bedankt!

Agenda
11 september

Kijkmiddag groep 3
Ouder-kindgesprekken
groep 8

Ouderbijdrage en machtiging

12 september

Ouder-kindgesprekken
groep 8

N.a.v. de gestuurde mail op 22 augustus en de informatieavond op 28 augustus hebben we
heel wat ingevulde en ondertekende machtigingen van u ontvangen. Hier zijn we erg blij
mee, want het innen van de Ouderbijdragen via automatische incasso verloopt vlot en
goed. Willen ook de laatste ouders de machtiging invullen, ondertekenen en inleveren op
school? Dan hoeven we u niet te bellen of mailen en dat scheelt ons veel tijd. Dank u wel!

18 september

Kijkmiddag groep 3

19 september

GMR

21 september

Voorlichting zending
World Servants

22 september

Kopij Nieuwsdruppel

25 september

Kijkmiddag groep 3

29 september

Nieuwsdruppel

2 oktober

Kijkmiddag groep 3
MR vergadering

5 oktober

Staking PO in actie

8 oktober

Kerk- en schooldienst

9 oktober

Kijkmiddag groep 3

12 oktober

25-jarig jubileum
CBSDe Regenboog
Continurooster tot
14.00 uur!

7 februari

OPEN DAG

Verbouwing
De verbouwing van de personeelskamer is klaar
en de ruimte is ingericht, op enkele details na!
In het najaar worden er nieuwe vensterbanken
gemonteerd in alle lokalen en worden de deuren
van de lokalen voorzien van een raam. Er vindt
ook schilderwerk plaats op de begane grond. In
2018 wordt er geschilderd in de lokalen op de
verdieping. Het wordt steeds kleuriger op de
Regenboog!

Vakantierooster 2017/ 2018
Hierbij nogmaals het vakantierooster voor dit schooljaar, inclusief de data van studiedagen
en administratiedagen team (dit zijn vrije dagen voor de leerlingen).
Herfstvakantie
Studiedag team
Administratiedag team
Vrije middag Sinterklaasfeest
Kerstvakantie
Administratiedag team
Studiedag team
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Pinksteren
Vrije dag
Administratiedag team
Studiedag team
Administratiedag team
Zomervakantie 2018

vrijdagmiddag 13 t/ m 22 oktober
23 oktober
10 november
5 december
22 december 2017 t/ m 7 januari 2018
22 januari
23 februari
24 februari t/ m 4 maart
30 maart t/ m 2 april
27 april t/ m 13 mei
21 mei
4 juni
5 juni
6 juni
13 juli
14 juli t/ m 26 augustus

NAW gegevens
Bent u verhuisd, heeft u een nieuw telefoonnummer of een ander mailadres? Geeft u dit
dan z.s.m. aan de leerkracht van uw zoon of dochter of aan de directeur door? Dan kunnen
we dit aanpassen in de leerlingenadministratie, zodat alle gegevens kloppen. Dank!

Lichtpunt
Elke droom
over
morgen
verandert
de wereld
van
vandaag

Zin in lezen!
Vanuit de Ouderraad komt het bericht dat de kasten voor de nieuwe bibliotheek al grotendeels gemaakt zijn. Nu moeten
ze nog geschilderd worden en dat is een uitdagende klus. Maar: vele handen maken licht werk! We zijn erg benieuwd hoe
alles eruit gaat zien. We hopen dat we binnen niet al te lange tijd de bibliotheek helemaal opnieuw kunnen inrichten.
Daar zien we naar uit; we krijgen dan vast nog meer zin in lezen....!

Andere schooltijden
In het komende half jaar hopen we als team en MR besluiten te kunnen nemen over de invoering van het
vijf gelijke dagen model op CBSDe Regenboog. Afgelopen weken is hierover op verschillende niveaus weer
overleg gevoerd. Het aantal leerlingen dat tussen de middag op school blijft eten, is opnieuw toegenomen
en we kampen steeds vaker met ruimtegebrek. De noodzaak van andere schooltijden wordt eigenlijk steeds
groter. Zodra duidelijk is, hoe we de pauzes voor de leerkrachten kunnen organiseren en wat de kosten voor
de ouders zijn voor de naschoolse opvang (i.p.v. het overblijven tussen de middag), zetten we de ouderenquête uit om uw mening te peilen. De kinderopvangorganisatie is bereid om ouders met specifieke vragen over de
kosten, gerelateerd aan hun inkomen en de belastingteruggaaf, uitleg te geven waardoor er duidelijkheid komt. Maatwerk
dus! Het is ons streven om per 1-8-2018 te starten met de nieuwe schooltijden: vijf schooldagen van 8.30 - 14.00 uur.
We verwachten hiervan veel meerwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs en de rust en continuïteit voor onze
leerlingen. Zie ook het vorig jaar verstuurde informatieboekje. Het boekje is ook in te zien via onze website
www.regenboogridderkerk.nl bij ouderinformatie / schooltijden.

Schoolzwemmen groep 4
Kinderen van groep 4 krijgen schoolzwemmen in overdekt zwembad De Fakkel. Ze krijgen 10 lessen van 1½ uur, die met
name bedoeld zijn om de zwemvaardigheid te onderhouden. Het kan ook de start zijn voor het behalen van het
A-diploma. Als uw kind op medische gronden niet mag zwemmen, geeft u dit dan schriftelijk door aan de
groepsleerkracht? In het zwemprotocol zijn de verantwoordelijkheden van zweminstructeur en groepsleerkracht
vastgelegd. Zowel het zwemplan als het zwemprotocol is op school ter inzage aanwezig.
Het schoolzwemmen vindt plaats op 10 woensdagochtenden in de periode van 30 augustus t/ m 8 november. De kinderen
worden vervoerd met een bus. De kosten van het vervoer komen voor rekening van de ouders. Zij hebben hiervoor een
betalingsverzoek ontvangen van de Stichting Sport & Welzijn. Meer informatie heeft u via de leerkrachten gehad.

Medicijngebruik, allergieën, voedsel intolerantie
Heeft uw kind een (voedsel)allergie, voedsel intolerantie of gebruikt uw kind medicijnen, wilt u dit dan doorgeven op
school? Ook als er veranderingen zijn blijven wij graag op de hoogte!
Wat betreft voedselallergie/ -intolerantie, kunt u via mail doorgeven aan de directeur nel.vandenherik@pcpobr.nl .
Deze info wordt met uw toestemming doorgegeven aan de ouderraad. Zij proberen hiermee met de festiviteiten op school
zoveel mogelijk rekening te houden en in overleg met u voor vervangende producten te zorgen. Een aantal OR leden heeft
ervaring met diverse voedsel allergieën/ -intoleranties en zij doen hun best om alles zo netjes mogelijk te regelen. Maar de
verantwoording ligt ten alle tijde bij de ouders.
Heeft uw kind medicijnen nodig tijdens de schooluren, wilt u dan het betreffende formulier invullen? Dit is te verkrijgen bij
de groepsleerkracht of de directeur.

Blokfluitlessen
Deze zijn weer gestart op de dinsdagmiddag o.l.v. docente Gerrieke Verheij. Heeft uw zoon of dochter interesse? Er zijn
nog plaatsen vrij! Stuur dan een mail naar gerrieke.verheij@gmail.com .

Startpunt
In de methode Startpunt voor Bijbels onderwijs, die in alle groepen gebruikt wordt, staan de komende weken de
volgende verhalen centraal:
Wk 11 sept: Ex 12:1-42 Het Pascha, Ex 13:17-14:31: De Uittocht, Ex 15:22-16 Mara, Elim, Manna
Wk 18 sept: Ex 17:1-16 Overwinning op Amelek, Ex 18: Jetro op visite, Ex 19: Verschijning op de Sinaï
Wk 25 sept:Ex 20:1-17 De Tien Geboden, Ex 25-31: De tent van God

Zending 2017-2018
Mijn naam is Renske den Breejen en ik heb het afgelopen schooljaar regelmatig ingevallen
in verschillende groepen op de Regenboog. Namens de projectgroep uit Ridderkerk, schrijf
ik dan ook een stukje voor de Nieuwsdruppel om wat meer informatie te geven over het
zendingsdoel waar de Regenboog dit jaar voor gaat sparen.
Samen met zes jongeren uit diverse kerken uit Ridderkerk ga ik in zomer 2018 drie weken
helpen met de bouw van
drie klaslokalen en een
kantoor in Zambia.
Dit project is één van de vele projecten van World
Servants. World Servants is een christelijke organisatie
die teams uitstuurt naar ontwikkelingslanden om
bouwprojecten te realiseren waarbij onder andere
scholen, klinieken, huizen en schoon water
voorzieningen worden gebouwd.
Het project waaraan wij gaan werken vindt plaats in
Fipungu, een dorpje gelegen in het Mkushi District in
Centraal Zambia. In deze omgeving zijn er momenteel
te veel kinderen die naar de school komen. De klassen zijn overvol en met maar twee klaslokalen die groot genoeg zijn, is
het lastig om hier goed les te geven en te krijgen. Door de bouw van drie betere en grotere klaslokalen zullen de
omstandigheden voor de leraren en de leerlingen enorm verbeteren. Daarnaast zijn deze klaslokalen beter geventileerd,
waardoor het minder warm wordt tijdens de lessen. Het dak is van metaal waardoor ook in het regen seizoen gewoon les
gegeven kan worden.
Het geld wat gespaard wordt gedurende het jaar is één van de acties die we tijdens het jaar opzetten. Dit wordt samen
met het geld van de andere acties besteed aan de realisatie van dit project. Binnenkort zullen we in alle klassen iets
komen vertellen over het project en zal er zowel in de klassen als in de centrale hal meer over het project zichtbaar
worden. Hier zullen we u dan ook over informeren middels de Nieuwsdruppel.

Brede School
Max de Vette is de nieuwe coördinator van de wijk Slikkerveer. Hij heeft de taken van Evina Beekink en Steffanie Helmink
overgenomen. Aan het begin van de zomervakantie ontvingen we dit bericht. Op pagina 43 in de schoolgids staan nog de
oude gegevens opgenomen. Tijdens de informatieavond op 28 augustus heeft hij in twee rondes kennis gemaakt met
onze ouders en heeft hij e.e.a. verteld over de activiteiten van De Brede School.

Wat is de brede school?
Brede School activiteiten waaraan jullie kunnen deelnemen zijn activiteiten speciaal voor de kinderen uit de wijken Oost, Rijsoord,
Bolnes, Centrum ? West, Drievliet ?t Zand en Slikkerveer.
De kinderen kunnen zich na school verder ontwikkelen in sport, cultuur en gezondheid. Het is goed voor de sociaal- emotionele
ontwikkeling van kinderen om met andere kinderen uit de wijk activiteiten te ondernemen. Daarom worden kinderen van de
aangesloten scholen samen bij de activiteiten ingedeeld. Het is fijn dat de activiteiten vlak na schooltijd plaats vinden in de wijk waar
de kinderen wonen.
De Brede School is het hart in de wijk en stelt het kind centraal. De Brede School is een netwerk in de wijk voor kinderen en jeugd.
Het biedt activiteiten aan op het gebied van sport, beweging, kunst en cultuur. De activiteiten worden afgestemd op vragen van het
onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf.

Missie van de brede school
De Brede School is er voor om te zorgen dat kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar kennismaken met sport en beweging, kunst en
cultuur en andere activiteiten. Ook kan de Brede School hen helpen een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden. Hierbij wordt beoogd
de samenwerking in de wijk te bevorderen en het welzijn te verbeteren.

Doelen in de brede school
De hoofddoelstelling is een doorgaande ontwikkelingslijn van 0 tot 23 jaar tot stand brengen op alle aspecten die van belang zijn bij
het opgroeien.
Voor de komende 5 jaar zijn de doelstellingen:
- Een netwerk realiseren in de wijk
- Bevordering van de integratie van verschillende partijen in de wijk
- Een aanbod realiseren op vragen van het onderwijsveld, de wijk en de jeugd zelf

Brede school Slikkerveer
Sinds september 2016 bedienen wij met de brede school alle 4 de basisscholen, OBSde Reijer, CBSde Regenboog, GBSde
Driemaster en tot slot SBO de Burcht. Hier zijn wij heel blij mee! Er kunnen nu nog meer kinderen meedoen met de creatieve,
kunstzinnige en sportieve activiteiten.
Dit is alleen nog niet alles.. wij hebben ook een brede school aanbod voor 2-4 jarigen waarvoor we nu voor het tweede jaar een
programmagroep vormen met alle kinderdagopvang en peuterspeelzalen die er in de wijk zitten. Kinderopvang Hadassa,
kinderopvang de Kleine Draeck, Kinderopvang SKR locatie Calimero en YESPeuterspeelgroep en Kinderopvang.
Blokken
Er zijn 4 tot 5 blokken per schooljaar. Het eerste blok begint in september en we eindigen met de brede school in mei/ juni.
Ieder blok zijn er verschillende activiteiten. Voor een activiteit wordt een kleine bijdrage gevraagd.
Normaliter betaal je ?5 voor 5 tot 6 lessen, maar dit kan soms wat meer zijn i.v.m. materialen aanschaffen en duurdere inkoop.Soms
is er zoveel animo voor een bepaalde activiteit dat deze snel vol zit. Ons doel is wel om zoveel mogelijk kinderen te laten meedoen in
de brede school. We kopen daarom vaak extra activiteiten in zodat iedereen hier plezier van kan hebben.
Wij zoeken altijd nieuwe ideeën voor de brede school! Hebben jullie zelf nog ideeën, stuur dan een e-mail naar:
max.devette@senw-ri.nl
Graag willen wij de kinderen ook mee te laten denken in het brede school aanbod.
Ik hoop jullie snel te zien in de brede school!

Met vriendelijke groet,
Max de Vette
Brede School Coördinator Slikkerveer

Kid & Fit
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij zijn Kirsten Vermeulen-Hoving en Leidiza Cardoso Silva . Onder de naam "Kid&Fit" bieden wij kinderoefentherapie aan voor kinderen met een
motorisch probleem op de school van uw kind.
Wat is Kinderoefentherapie?
Kinderoefentherapie is een specialisatie binnen de oefentherapie Cesar en oefentherapie Mensendieck. Een kinderoefentherapeut behandelt
kinderen met motorische problemen wanneer deze een negatieve invloed hebben op het dagelijks functioneren van het kind. Hierbij kan gedacht
worden aan: niet goed meekomen tijdens de gymles, het buitenspelen maar ook aan moeite met kleuren en schrijven. De kinder- oefentherapeut
sluit tijdens de behandeling aan bij de activiteiten waar het kind moeite mee heeft. Spel en plezier in bewegen staan tijdens een
kinderoefentherapeutische behandeling op de voorgrond!
Onderzoek en Behandeling Na aanmelding bij een kinderoefentherapeut wordt aan het kind en de ouders/ verzorgers gevraagd met welke
activiteiten het kind moeite heeft. Vervolgens wordt het motorisch functioneren van het kind onderzocht. Op basis van de hulpvraag en het
motorisch onderzoek stelt de kinderoefentherapeut een behandeldoel en behandelplan op. Het verslag wordt met de ouders besproken zodat het
voor hen duidelijk wordt op welke manier aan de hulpvraag gewerkt kan worden. Tijdens de behandeling oefent de kinderoefentherapeut samen
met het kind de verschillende onderdelen uit het behandelplan. Dit gebeurt altijd spelenderwijs waardoor het kind (weer) plezier heeft in bewegen.
Aan ouders kan worden gevraagd om thuis bepaalde spelactiviteiten te herhalen. Gedurende de behandelperiode wordt het motorische
functioneren van het kind regelmatig geëvalueerd met de ouders/ verzorgers en betrokkenen. Het doel van de behandeling is het vergroten van de
ontwikkelingsmogelijkheden van het kind in zijn eigen sociale en fysieke omgeving. Plezier in bewegen staat daarbij voorop. Met behulp van speciaal
voor hen ontworpen oefenmateriaal, leren kinderen spelenderwijs (weer) wat goed en gezond bewegen is. Met als resultaat een optimale
ontwikkeling van het bewegen en het vertrouwen deze vaardigheden te kunnen gebruiken. Zowel het onderzoek als de behandelingen vinden op de
school van uw kind plaats. Behandelingen kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan
personen onder de 18 jaar.
Op donderdag 21 september vindt er een ?motorische screening?plaats op school, enkel voor de kinderen uit groep 2. Nadere informatie volgt voor
de betreffende ouders.
Voor meer informatie, zie www.kidenfit.nl. Voor vragen en/ of het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via de mail: info@kid&fit.nl, of
telefonisch contact opnemen met de Kinderoefentherapeut op de school van uw kind: Leidiza Cardoso Silva, tel. 06- 17467514.
Met vriendelijke groet, Leidiza Cardoso Silva en Kirsten Vermeulen- Hoving

Nieuws vanuit de peuterspeelgroep
We zijn er weer! De vakantie is weer voorbij en we zijn met frisse energie gestart met ons
nieuwe thema! We mogen gelukkig weer een aantal nieuwe kinderen verwelkomen en daar zijn
we heel blij mee! Echter in de middaggroepen is nog voldoende plaats , dus mocht u nog
twijfelen, schroom niet! Schrijf in! Het is super leerzaam maar bovenal gezellig bij ons! Binnen
de thema?s staat het spel van de kinderen bovenaan. Hun beleving, hun ontdekkingen en
ontwikkeling is het belangrijkste. Niets is mooier dan in de belevingswereld van een kind te
duiken als volwassene en ze in hun spel te begeleiden! Ons nieuwe thema is:
?We schieten de ruimte in?! Wat gaan we doen?
De kinderen over Gods schepping vertellen
Een sterrenhemel maken aan het plafond
Opstijgen in onze raket!
Proefjes doen in de ruimte (wat blijft drijven of zinkt juist? ?
Een interactieve blik in het heelal
Knutselen over het thema

En nog heel veel meer! Kom gerust eens binnenlopen als u tijd heeft!

In een klein groepje heb ik het verhaal van de Schepping verteld. Met mooie platen uit de Prentenbijbel. Ook Lina(3) zat daarbij. Als Lina
opgehaald is krijg ik het volgende berichtje van haar moeder:
In het kader van wat wat ze vanmorgen op school gehoord en geleerd heeft, vroeg ik onderweg naar huis aan Lina: ?wie heeft de zon
gemaakt? Lina. En wie heeft de maan dan gemaakt? De juffrouw. En wie heeft de sterren dan gemaakt? Nathan. ?( en inderdaad:
Nathan had sterren geknutseld, Lina had geholpen met het verven van de zon, en de maan??tja?..die maken we deze week;-))
Lieve groet van Lisa en Mirjam!
NB: nog even heel leuk nieuws van Lisa: in januari verwacht zij haar eerste baby! Spannend allemaal!

Nieuws van de BSO
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Maar wat hebben wij een leuke vakantie gehad
op de BSO! Als hoofdthema hadden we deze zomer ?De Ark van Noach?. Dit thema hebben we per week
verdeeld in subthema?s; Week 1: Weersverwachting: In deze week hebben de kinderen elke morgen een
weerbericht opgenomen hoe het weer die dag zou zijn. Ook hebben we een regenmeter, barometer en een
windmeter gemaakt. Ons uitstapje was naar de Speeldernis. Week 2: Timmeren: Deze week bestond uit
knikkerbanen van hout en spijkers maken, vlotjes bouwen en een dieren patroon van spijkers en omwikkelen
met touw. Vanwege het weer zijn we naar Monkey town geweest.
Week 3: Dieren: Waar kan je anders heen met dit thema dan naar Dierentuin
Blijdorp. En zo is dat ook gebeurd. Verder hebben we van klei en lego dieren
gemaakt. Zo ook van blikken dieren poten.
Week 4: Water: Helaas is deze week letterlijk in het water gevallen. Veel regen gehad en zijn onze
sponzenspellen, watergevechten en flessenvoetbal niet doorgegaan. Dit hebben we opgelost met
spelletjes binnen. En kijken in een bak water wat er zinkt en blijft drijven. Gelukkig was het een dag
droog zodat we naar de Bouwspeeltuin konden gaan.
Week 5: Varen: Bij varen hoort een boot. We zijn met de waterbus naar het Maritiem Museum gevaren.
Ook zijn we met de Waterbus naar restaurant Down Town gevaren om er een lekker Patatje te eten.
Verder hebben we bootjes gemaakt van papier en aluminium en gekeken of het drijft.
Week 6: Regenboog: Deze week hebben we ons fruit gesorteerd per kleur. Op maandag hebben we rood
en oranje fruit gegeten, dinsdag geel fruit, donderdag groen fruit en vrijdag paars en blauw fruit.
We hebben in deze week het Baggermuseum bezocht. Al deze weken, als het droog was, hebben we buiten getimmerd aan onze eigen
Ark van Noach. Al met al was het een geslaagde vakantie!

