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Adressen en Namen:  PCBS DE REGENBOOG 
 
Locatie Perengaarde:   
Perengaarde 1     
3181PV  Rozenburg    
Tel.  088 - 1454505 
 
Locatie Nachtegaallaan:  
Nachtegaallaan 25    
3181SL  Rozenburg    
Tel. 088 - 1454510 
 
Email adres:    directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl 
website:     www.pcbsderegenboog.nl 
 
 
 
Via de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gesteld van de aanpassingen van de informatie, die mogelijk nodig zijn vanwege het 
coronavirus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pcbsderegenboog.nl/
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Petra Spits Directeur Onderbouwcoördinator 

Judith Lodder Leerkracht  Intern Begeleider 
Xandra Kosten Leerkracht  Bovenbouwcoördinator 

Liesbeth van Woerkom Leerkracht Onderbouwcoördinator 
Gijsje de Groot, Inge ten Hoeve, Avalon Putters, 
Nathalie van Bergeijk 

Onderwijsassistent  

Francien Schotte Vakleerkracht B.O.   

Xandra Kosten Leerkracht Coördinator MHB 

Evelien Schwering Leerkracht PO/VO traject 
Onderwijzend personeel   

Liesbeth van Woerkom Leerkracht Groep 1 
Maja Mes Leerkracht  Groep 1 

Agatha Sikkema Leerkracht  Groep 2 / Leescoördinator 

Marjo Mosterd Leerkracht  Groep 2 
Monique Quak Leerkracht  Groep 3 / Leescoördinator 

Irene Mol Leerkracht  Groep 3 
Lianne Sperling Leerkracht  Groep 4 

Sandra Oosterlee Leerkracht  Groep 4 / ICT coördinator 
Thea van Leijen Leerkracht  Groep 5 

Irene Mol Leerkracht  Groep 5 

Wiea Brinkman Leerkracht  Groep 6 

Sylvia Schuitema Leerkracht  Groep 6 / Leescoördinator 

Jamie Slottje Leerkracht  Groep 7 
Xandra Kosten Leerkracht Groep 7 

Lauraine Bal Leerkracht  Groep 8 
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Afmelden 
Als uw kind ziek is of om een ander reden niet of te laat op school komt, wilt u dit dan telefonisch voor 8.30 uur laten weten. Een 
mogelijke afspraak waardoor uw kind afwezig is, kunt u voor die tijd ook persoonlijk aan de leerkracht doorgeven.  
Perengaarde:  088 - 1454505   Nachtegaallaan: 088 -1454510 
 
Afspraken en Regels 
Binnen en buiten de school hanteren wij een aantal regels en afspraken: 
 
Omgangsregels 
We gaan respectvol met elkaar om. 
We luisteren naar elkaar. 
We laten elkaar uitspreken. 
We spreken en gedragen ons correct. 
We zijn beleefd. 
We helpen elkaar. 
We lossen ruzies samen op door met elkaar te praten. 
We spelen samen, we delen samen. 
We geven gemaakte fouten toe. 
We geven het goede voorbeeld. 
We gebruiken materialen waar ze voor bestemd zijn. 
We respecteren elkaars professionaliteit. 
 
Wij lopen rustig in de gang, hal en kuil. 
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Op het plein 
Lopen we met de fiets. 
Gebruiken we materiaal waar het voor gemaakt is. 
Ruimen we alle spullen en rommel op. 
  
Gebruik van het toilet 
Houd de toiletruimten schoon. 
Na toiletgebruik: handen wassen. 
 
Gymzaal regels 
Gymkleren en gymschoenen zijn verplicht. 
We gymmen zonder sieraden. 
Zonder toestemming komen we niet in het toestellenhok. 
 
Trakteren 
De kinderen trakteren alleen in hun eigen groep. 
In de andere groepen alleen aan de leerkrachten. 
 
Hoofdbedekking 
Petten, capuchons en hoofddoeken worden door de kinderen in school niet gedragen. 
 
Op tijd komen 
De kinderen zijn in de groep bij aanvang van de lessen. Zie Leerplicht en te laat komen en In- en uitgaan van school.   
 
Roken in en rondom de School 
Onze school is een rookvrije school. Roken is alleen toegestaan buiten de hekken van de school. 
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Belangrijke Data 
  

Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 26 februari 2021 

Goede Vrijdag / Pasen 2 april t/m 5 april 2021 
Koningsdag 27 april 2021 

Meivakantie   3 mei t/m 14 mei 2021  
Pinksteren 24  mei 2021 

Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021 
 
Continurooster groep 1 t/m 8:  
Donderdag     1  april  Paasviering 
Woensdag   26   mei  Theaterdag / Schoolreis (continurooster) 
 
Vrije vrijdagen groepen 1 en 2 
Vrijdag 27 november 2020 
Vrijdag   9 april 2021 
Vrijdag 11 juni 2021 
Vrijdag   2 juli 2021 
 
Continurooster groep 4 t/m 8 
Vrijdag 19 februari 
Vrijdag 30 april 
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Vrijdag 21 mei 
 
Extra vrije dagen alle kinderen 
Vrijdagmiddag                     4 december 
Donderdagmiddag  15 juli 
Vrijdag    16 juli  
 
Bestuur 
Onderwijsgroep Edumare 
Gemeenlandsedijk Noord 26a 
3216 AG Abbenbroek 
 
tel.: 088-1454545 
 
 
Communicatie 
Wilt u één van de leerkrachten spreken, graag na schooltijd; we hebben dan rustig de tijd voor u. Uiteraard kunt u ook vooraf een 
afspraak maken. Wanneer er iets speelt rondom uw kind, is de leerkracht uw aanspreekpunt.  
 

Eten en drinken 
In alle groepen krijgen de kinderen ’s morgens de gelegenheid iets te eten en/of te drinken. Dat gebeurt in de regel voorafgaand aan 
de pauze. Het eten en drinken wordt van thuis meegebracht. Omdat het slechts een tussendoortje is, graag een enkele koek of fruit. 
Koolzuurhoudende dranken (dus met prik) en/of energiedranken (zoals Red Bull) zijn op school verboden. 
  
Extra vrije dagen 
Extra vakantiedagen:  Volgens de leerplichtwet is het bijna onmogelijk om naast de schoolvakanties nog extra vakantiedagen aan te 
vragen. De directeur zal een aanvraag in de meeste gevallen moeten afwijzen. Alleen wanneer de specifieke aard van het beroep van 
een van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om tijdens schoolvakanties verlof op te nemen, bestaat er een uitzondering. In dat 
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geval zal er een werkgeversverklaring moeten worden overlegd en kan er voor maximaal 10 schooldagen per schooljaar toestemming 
worden verleend. Hier mag slechts éénmaal per schooljaar gebruik van gemaakt worden.  
Meer informatie hierover kunt u vinden bij het aanvraagformulier op onze website.  
 
Extra verlofdag: 
Alleen in bijzondere gevallen ( b.v. trouwerij, begrafenis, jubileum ) heeft de directeur de bevoegdheid om toestemming te geven voor 
een vrije dag. De directeur kan volgens deze regeling echter geen toestemming geven voor een extra vakantiedag(-en). 
 
In alle gevallen dient u een verlofaanvraag in te vullen.  Dit formulier staat op de website of kunt u aanvragen bij de directie of 
bouwcoördinator op de locatie waar uw kind les krijgt. 
 
Zie ook: `Leerplicht`. 
 
Fietsen op School 
In verband met beperkte stallingruimte van fietsen verzoeken wij u om uw kind niet op de fiets naar school te laten gaan, wanneer u 
op loopafstand van school woont. 
Op de locaties zijn aparte ruimten voor fietsen gemaakt, alle fietsen van leerlingen moeten binnen de hekken geplaatst worden op de 
plaats die hiervoor bestemd is.  
N.B. de school is niet aansprakelijk voor schade aan of het zoekraken van fietsen van leerlingen. 
 
Goede doelen 
We steunen één of meerdere malen per schooljaar een project. Een van deze projecten is de Actie Schoenendoos (in het najaar). Ieder 
kind wordt gevraagd een schoenendoos te vullen met spulletjes die andere kinderen op de wereld blij kunnen maken. Nadere 
informatie over dit project vindt u in de nieuwsbrief. De andere acties worden op andere momenten in het jaar gepland. Met kerst 
wordt er een collecte gehouden voor een nader te bepalen doel. 
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Gymnastiek (bewegingsonderwijs) 
Alle gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 8 worden gegeven in de gymzaal aan het Bramenpad.  
Deze kinderen moeten tijdens de gymnastieklessen gymkleding dragen (bij voorkeur t-shirt met korte broeken en gymschoenen zonder 
zwarte zool). Het dragen van gymschoenen is belangrijk i.v.m. de hygiëne; hierdoor wordt bijv. het tegengaan van voetwratten 
bevorderd.  
De gymnastieklessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven in het speellokaal van de school. Voor deze lessen hebben de kleuters 
ook gymschoenen nodig. Omdat de kleuters vaker van het speellokaal gebruik maken het verzoek de gymschoenen op school te laten. 
De groepen 1 en 1/2 hebben tot en met december om de week les van de vakleerkracht.   
 
Wanneer uw kind om fysieke redenen niet aan de les deel kan nemen, dient dit voor schooltijd telefonisch of via een briefje gemeld te 
worden. Wanneer de fysieke toestand dit toelaat, wordt het kind in het kader van de leerplicht, wel op school verwacht. 
 
Dag Tijd Groep   

Maandag 09.00 - 09.45 groep 3  
 09.45 - 10.30 groep 4  

 10.30 - 11:15 groep 5  
 12:00 - 12:45 groep 8  

 12.45 - 13:30 groep 7  

 13.30 - 14:15 groep 6  
Donderdag 09.00 - 09.45 groep 1   

groep 1/2 
oneven weken      
even weken            

 09.45 - 10.30 groep 1/2 
groep 1 

oneven weken 
even weken 

 10.30 - 11:15 groep 3  

 11:15 - 12:00 groep 4  
 13:00 - 13:45 groep 7  

 13.45 - 14:30 groep 8  
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Honden in School 
Honden zijn alleen toegestaan buiten de hekken die rondom de schoolpleinen staan. Honden mogen mede in verband met allergieën 
niet in school komen. 
 
In- en Uitgaan van School 
Op beide locaties gaan de deuren al om 08.20 uur en 13.05 uur open. De leerlingen kunnen zelf naar binnen lopen. De schoolbel gaat ’s 
morgens om 08.25 uur en om 13.10 uur. De lessen beginnen om 08.30 uur en om 13.15 uur en ons dringende verzoek aan de ouders is 
om dan de klassen en het gebouw te verlaten i.v.m. de rust. 
 
Inzamelingen – Oud papier en Batterijen 
De school verzamelt oud-papier. Op de kalender staat vermeld wanneer de oud-papiercontainer bij school (locatie Nachtegaallaan) 
staat. Eens in de vijf weken wordt dit ingezameld. U heeft van maandagmiddag t/m donderdagavond de gelegenheid zelf uw papier in 
deze container te zetten. De opbrengst van het oud papier komt ten goede aan de leerlingen van de school.  
 
Batterijen gaan naar de stichting batterijen (Stibat). Door het meedoen met deze actie geven we een impuls aan het apart inleveren 
van batterijen, zodat ze gerecycled kunnen worden. U kunt de batterijen kwijt in de batterijenton. 
 
Lang zal je Leven !! / verjaardagen 
Natuurlijk wordt op school aandacht besteed aan jarige leerlingen. In groep 1 en 2 wordt een feesthoed gemaakt, in alle groepen 
wordt de jarige toegezongen en er mag getrakteerd worden. De jarige mag samen met een paar klasgenoten, de klassen rond met een 
verjaardagskaart. Uitnodigingen voor kinderfeestjes worden niet in de klas uitgedeeld. 
 
Leerplicht en te laat komen 
De afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam ziet toe op de naleving van de leerplichtwet in onze 
gemeente. Hierbij wordt niet alleen toegezien op de juiste omgang met extra verlof. Ook het te laat op school komen van kinderen 
wordt als een belangrijk aandachtspunt beschouwd. Regelmatig te laat komen moet, nadat de ouders daarvan door de school op de 
hoogte zijn gebracht, ook gemeld worden bij de leerplichtambtenaar.  
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Luizen 
De scholen in Rozenburg hebben, in samenwerking met GGD Zuid Hollandse Eilanden, een aanpak hoofdluisbestrijding. Dit houdt in 
dat een werkgroep heeft als taak om elke eerste schooldag na een vakantie (zomer-, herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) alle 
leerlingen op school te controleren op hoofdluis. Als er bij uw kind luizen en/of neten worden aangetroffen, wordt u telefonisch 
daarvan op de hoogte gebracht. Tevens zijn wij altijd op zoek naar ouders die ons hierbij willen ondersteunen zodat de continuïteit van 
de luizencontrole gewaarborgd blijft. 
 
Management Team (MT) 
Petra Spits     directeur 
Xandra Kosten    bovenbouwcoördinator 
Liesbeth van Woerkom   onderbouwcoördinator 
Judith Lodder    intern begeleider 
 
Medezeggenschapsraad 
De leden van de medezeggenschapsraad worden voor drie jaar gekozen. 
Samenstelling :             
Ouderlid   Jerry Weesie (voorzitter)     Personeelslid:    Lianne Sperling  
Ouderlid:   Levine Lateur        Personeelslid:            Liesbeth van Woerkom 
Ouderlid:   Ramon Janssen        
Vertegenwoordiging GMR 
Ouder:                                Karin Vonk           Personeelsld:                     Judith Lodder 
       
Nieuwsvoorziening 
Naast de kalender wordt er tweewekelijks een nieuwsbrief uitgegeven. Deze nieuwsbrief wordt digitaal via Social Schools aan de 
ouders verzonden. U ontvangt van school inloggegevens voor Social Schools in de eerste week dat uw kind bij ons op school is.  
Daarnaast gebruiken wij onze website – www.pcbsderegenboog.nl. Alle nieuwsbrieven die via Social Schools verzonden worden, staan 
ook op de website. Via Social Schools krijgt u ook van de leerkrachten nieuws ten aanzien van de lessen en activiteiten in de groep van 
uw kind.  

http://www.pcbsderegenboog.nl/
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In bijzondere gevallen of in geval van nood kunt u buiten de reguliere schooltijden (weekenden en vakanties) gebruik maken van het 
onderstaande e-mailadres: directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl 
 
Ouderraad (OR): 
De belangrijkste taak van de OR is het in overleg met de schoolleiding verlenen van medewerking aan binnen- en buitenschoolse 
activiteiten. 
De OR wordt gevormd door ouders van kinderen die op de Regenboog zitten. De raad bestaat uit minimaal 7 en maximaal 9 leden. 
Deze leden stellen zich voor vier jaar kandidaat en kunnen zich nog één keer herkiesbaar stellen. De ouderraad komt maandelijks 
bijeen; de vergaderingen zijn openbaar. Vanwege de vernieuwde samenstelling van de or. zullen de taken tijdens de eerste 
bijeenkomst van het schooljaar worden verdeeld. 
 
Mariska Weesie                Voorzitter 
Karin Verspuij                   Penningmeester 
Heidi Huisman 
Kim van Nieuwburg 
Joyce de Jong 
Inge Wezemer 
Wendy Vis 
Claudia Porumboiu 
 
Pen & Etui  
De kinderen krijgen van school een pen, een potlood, een gum en dergelijke. Alle kinderen krijgen in groep 3 een etui. Een pennenbak 
is niet toegestaan! 
Peuter / Kleuter  
Ingeschreven leerlingen mogen voor hun 4de verjaardag 5 dagdelen kennis komen maken met de leerkracht en de kinderen van hun 
toekomstige groep. De dagdelen worden in overleg tussen leerkracht en ouders vastgesteld. 
 

mailto:directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl
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Planning Activiteiten 
Niet alle activiteiten zijn aan het begin van het schooljaar al gepland.  
U wordt in principe via de tweewekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de planning van extra activiteiten. 
 
Schoolbestuur 
De school is per 1 augustus 2020 aangesloten bij Onderwijsgroep Edumare. Onderwijsgroep Edumare is een fusie van Stichting Primo,  
Stichting Floréo, Stichting Samenwerkingsscholen en VCO De Kring.  
 
Schoolfotograaf 
In het najaar worden de kinderen op de foto gezet. De exacte datum hiervoor treft u in de ouderkalender. Dit fotograferen van de 
kinderen is geheel vrijblijvend; u hoeft de foto’s dus niet aan te schaffen. 
 
Schoolgids 
De schoolgids kunt u vinden op de website van de school. 
 
School Maatschappelijk Werk (SMW) 
Zijn er problemen met het gedrag van uw kind, maar weet u niet hoe u daarmee om moet gaan? Zijn er spanningen thuis of in uw 
omgeving en ziet u dat uw kind daar last van heeft? Is er iets gebeurd dat niet alleen u maar ook uw kind heeft aangegrepen, zoals een 
overlijden of een echtscheiding? Herkent u deze situaties? U bent namelijk zeker niet de enige. 
De school van uw kind biedt in dit soort situaties en bij tal van andere vragen schoolmaatschappelijk werk aan. Aan de school is een 
vaste schoolmaatschappelijk werker verbonden. In samenwerking met de leerkracht geeft hij/zij uw kind op school alle aandacht. De 
maatschappelijk werker is in dienst bij Kwadraad en is regelmatig op school. 
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Wanneer kunt u bij schoolmaatschappelijk werk terecht? 
De maatschappelijk werker is ervaren in het omgaan met problemen en vragen die o.a. met gedrag en opvoeding hebben te maken. 
Dit kan te maken hebben met problemen in de thuissituatie, spanningen, een overlijden, een echtscheiding. Maar ook wanneer zich op 
schoolsituaties voordoen of in de omgeving, die van invloed zijn op het gedrag van het kind, kan de maatschappelijk werker helpen. In 
alle situaties waarin u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw kind kunt u een beroep doen op schoolmaatschappelijk werk. De 
maatschappelijk werker werkt ook nauw samen met de interne begeleiders van de school. Zo zijn er tal van vragen rond uw kind die u 
met de schoolmaatschappelijk werker kunt bespreken. Soms kan een vertrouwelijk gesprek al lucht geven! Het spreekt vanzelf dat 
problemen op school ook met de leerkracht en de directeur besproken moeten worden.  
 
Hoe vraagt u schoolmaatschappelijk werk aan? 
U kunt via de school (intern begeleider) of zelf contact opnemen met de maatschappelijk werker Esse Bolt. In een gesprek zal zij met u 
kijken naar de situatie. De maatschappelijk werker is vooral op school om te kijken hoe problemen met en rond uw kind voorkomen 
kunnen worden. Wanneer langere hulpverlening nodig is voor uw kind of uw gezin, is hij/zij op de hoogte van de mogelijkheden 
hiervoor. Samen met u kijkt hij/zij welke hulpverlening dan gewenst is en zal u daarnaar verwijzen. Het inschakelen van hulp en/of 
ondersteuning van de maatschappelijk werker kost u niets.  
 
Privacy 
Een schoolmaatschappelijk werker is gehouden aan het privacyreglement van Kwadraad. Zonder uw toestemming wordt geen privé-
informatie aan de school verstrekt. In het belang van uw kind kan het gewenst zijn dat bepaalde afspraken ook bekend zijn bij de 
leerkrachten. Dit wordt vooraf met u besproken. Zodra een kind met SMW (schoolmaatschappelijk werk) wordt besproken, weten de 
ouders hiervan. De maatschappelijk werker fungeert in haar rol als vertrouwenspersoon. Binnen het team van de school zijn twee 
leerkrachten ook voor kinderen en ouders vertrouwenspersoon. 
 
Wanneer SMW op de Regenboog 
Op een aantal dagen per schooljaar is de schoolmaatschappelijk werker op school aanwezig. Het inloopspreekuur wordt afwisselend 
gehouden op de locaties Nachtegaallaan en Perengaarde. De contactgegevens van de schoolmaatschappelijk werker zijn:  
e.bolt@kwadraad.nl 06-46361024. 
 

mailto:e.bolt@kwadraad.nl
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Schooltijden 

Dag Groep 1 t/m 3 t/m december 2020 groep 4 t/m 8 t/m december 2020 
Maandag   8.30- 12.00 uur 

13:15-15:15 uur 
08:30-14:30 uur   8.30- 12.00 uur 

13.15- 15.15 uur 
08:30-14:30 uur 

Dinsdag   8.30- 12.00 uur 
13.15- 15.15 uur 

08:30-14:30 uur   8.30- 12.00 uur 
13.15- 15.15 uur 

08:30-14:30 uur 

Woensdag   8.30- 12.15 uur 08:30-12:15 uur   8.30- 12.15 uur 08:30-12:15 uur 

Donderdag   8.30- 12.00 uur 
13.15- 15.15 uur 

08:30-14:30 uur   8.30- 12.00 uur 
13.15- 15.15 uur 

08:30-14:30 uur 

Vrijdag   8.30- 12.00 uur 
 

08:30-12:00 uur  8.30- 12.00 uur 
13.15- 15.15 uur 

08:30-14:30 uur 

 
Schoolzwemmen 
De leerlingen van de groepen 5 en 6 nemen deel aan het schoolzwemprogramma van de gemeente Rotterdam. Eén keer per twee 
weken krijgen zij een  uur durende zwemles aangeboden in zwembad De Rozenburcht. Behoudens afwijkende afspraken gaan de 
kinderen onder leiding van de leerkracht met elkaar naar het zwembad en terug naar school. Deze zwemles past in het programma 
voor lichamelijke oefening, dat de kinderen op de basisschool aangeboden krijgen.  
In het jaarprogramma zijn twee momenten ingebouwd waarop de deelnemende leerlingen het zwemdiploma A en of B kunnen 
behalen. Daarnaast is er eens per jaar de mogelijkheid om het zwemdiploma C te behalen. 
 

Dag Tijd Groep  
Donderdag  8.30 – 9.30 groep 6 (oneven weken) 

 10.30 – 11.30 groep 5 (even weken)  
 
De kinderen van groep 6 starten in het zwembad op donderdagochtend 
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Speelgoedochtend voor Groep 1, 2 en 3 
De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben op woensdagochtend de speelgoedochtend; de kinderen van de groepen 3 hebben op 
vrijdagochtend tot de kerstvakantie speelgoedochtend. De kinderen mogen in de loop van deze ochtend spelen met speelgoed van 
thuis. 
 
Vertrouwenspersoon 
Soms zijn er in uw privésfeer of met de school zodanige problemen, dat het belangrijk is om de school op de hoogte te brengen. Een en 
ander zal in vertrouwen worden aangehoord. Ook kinderen willen soms wel eens over hun problemen thuis of op school praten. De 
vertrouwenspersonen binnen onze school zijn Judith Lodder (intern begeleider) en Wiea Brinkman. 
 
 
 
Voor-, Tussen-, en Naschoolse Opvang:  
Basisschool De Regenboog werkt met betrekking tot buitenschoolse opvang samen met Human Kind. Human Kind is een landelijke 
vooruitstrevende stabiele organisatie die continue investeert in een optimaal kwalitatief en pedagogisch verantwoord aanbod.  
 
In de locatie van De Regenboog aan de Perengaarde levert Human Kind de volgende diensten voor de kinderen van beide vestigingen 
van De Regenboog: 
Voorschoolse opvang met ontbijt vanaf 7.00 uur tot aanvang school 
Naschoolse opvang van eindtijd school tot 18.30 uur 
Tussenschoolse opvang met lunch in de grote pauze 
 
Hiernaast biedt Human Kind ook de Peuterspeelzaal voor de kinderen tussen 2.5 en 4 jaar. 
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Om gebruik te kunnen maken van de tussenschoolse opvang moet uw kind aangemeld zijn bij TSO-assistent. Vanuit dit systeem wordt 
de TSO gepland en vindt de facturatie plaats.  
 
Voor de eenmalige registratie gaat u naar www.tso-assistent.net (niet.nl) en klik daar op EENMALIG REGISTREREN. 
 
brinnummer:  11VJ00 ouderregistratiecode:  

4505 
 
Plaats bij de registratie uw kind in de groep waarin uw kind waarschijnlijk zal zitten, of anders in de groep 'niet ingedeeld', correctie 
is altijd later nog mogelijk. Als de registratie succesvol is, bent u gelijk ingelogd.  
 
De functie van coördinator is vacant. Wanneer u vragen heeft, kunt u mailen naar directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl 
 
Op de buitenschoolse opvang worden er door de pedagogisch medewerkers dagelijks diverse activiteiten aangeboden waaruit ieder 
kind zelf mag kiezen waar het aan wil deelnemen. Te denken valt aan sporten, koken, creatieve activiteiten, techniek, kunst en drama. 
Tijdens de vakanties worden er diverse uitstapjes met de kinderen ondernomen. 
Er wordt nauw samengewerkt met basisschool De Regenboog; er worden thema’s uitgewisseld en voor de kinderen is er een 
vanzelfsprekende doorgaande ontwikkellijn aanwezig zowel op school als op de BSO.   
De BSO is ook op schoolvrije dagen, zoals in de vakanties, geopend vanaf 7.00 uur tot 18.30 uur.  
 
Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor de voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang op BSO Ratjetoe, kijkt u 
dan op onze website www.humankind.nl of neemt u gerust contact op met ons regiokantoor in Rotterdam, telnr: 010-4074700  
Om samen met uw kind een kijkje te komen nemen op onze BSO bent u van harte welkom. U kunt hiervoor een afspraak maken met 
locatiemanager op tel: 06-47138376. 
 
 
  

mailto:directie@pcbsderegenboog.vcodekring.nl
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