
 

 
 

Een uitgave vol Regenboognieuwtjes… 

10-12-2018 

Wij feliciteren…. 
Voor de komende 

weken feliciteren 

we Cayleigh, 

Bente, Danique,  

Jesse, Mattanja, 

Milena en Daan met hun 

verjaardagen! We wensen jullie een 

stralende dag. 

Wist u dat………..  
• De kindertoiletten 2 keer 

per week  op dinsdag en 

donderdag tussen de 

middag extra worden 

schoongemaakt? 

• Het hele team van De 

Regenboog op de foto is 

geweest? Nu krijgt iedereen 

een mooie foto voor op de 

nieuwe website. 

• Dat juf Toyah paars gips 

heeft? 

• De school weer volledig in 

kerstsferen is omgetoverd? 

Met dank aan alle ouders 

die hiermee geholpen 

hebben. 

 

 

Koffie ochtend 

 

Afgelopen donderdag heeft de 

eerste koffieochtend 

plaatsgevonden. Wij zijn heel blij 

met de ouders die geweest zijn en 

hebben meegedacht met de 

verschillende onderwerpen. 

Komend jaar volgen er meer 

koffieochtenden op verschillende 

dagen van de week. Wij houden u 

via deze weg op de hoogte. 

 

Eva-Lynn en Celeste 

willen actie voeren tegen 

moderne slavernij; 

mensenhandel. 

“In ons land worden dagelijks 

duizenden kinderen, jongeren en 

volwassenen uitgebuit door hun 

mensenhandelaar. Ze werken 

gedwongen in de seksindustrie 

of tegen veel te lage lonen en in 

slechte omstandigheden in de 

horeca, bouw of land- en 

tuinbouw. Zelfs au-pairs kunnen 

slachtoffer worden van 

mensenhandel. Stuk voor stuk 

bevinden deze slachtoffers zich 

in een situatie waar ze niet 

zomaar uit kunnen; ze zijn 

gevangen – soms zelfs letterlijk.” 

International Justice Mission en 

International Organization for 

Migration. 

Eva-Lynn was geraakt toen ze 

over bovenstaande hoorde. Al 

begrijpt ze niet alles en is ze 

10jaar- ze wil graag een verschil 

maken in een donkere wereld. 

Daarom doneert ze zelf geld en 

voert ze actie, samen met 

vriendinnetje Celeste, met de 

actie ‘dressember’- de hele 

maand december een jurk/rok 

dragen. Ze is dan voor een 

maand niet ‘vrij’ om te dragen 

wat ze wil. Wil(t) jij/u haar 

sponsoren? Dat kan door haar 

geld te geven in de grote 

spaarpot. 

Al het opgehaalde geld gaat naar 

CoMensha: 

“CoMensha zet zich in voor de 

slachtoffers van mensenhandel. 

Mensen die zich in een zeer 
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kwetsbare en onveilige situatie 

bevinden. En onzichtbaar zijn. 

Niemand die ze ziet. Wij maken 

mensenhandel zichtbaar en 

helpen de slachtoffers op weg 

naar een beter leven.  

Open je ogen voor 

mensenhandel en help ons! Met 

financiële steun helpen wij 

slachtoffers op weg naar een 

betere toekomst. Elk bedrag, hoe 

klein ook, is welkom in de strijd 

tegen mensenhandel.” 

Ik hoop een heleboel geld op te 

halen! 

Alvast heel erg bedankt!! 

 

 

 

 
 

Gevonden voorwerpen 

We hebben weer veel gevonden 

voorwerpen bij ons op school 

liggen. Vanaf maandag 17 tot 

donderdag 20 december liggen de 

spullen uitgestald op tafel in de 

grote hal. Alles wat overblijft geven 

wij aan het goede doel. Dus mocht 

uw nog iets kwijt zij van uw zoon of 

dochter, neem dan gerust een 

kijkje.  

 

 
Kerst.  

Sint is nog maar net ons land uit of 

het volgende feest komt er al weer 

aan. 

Op woensdag 19 december vieren 

we van 17.00 tot 18.30 uur met de 

kinderen in de klas het Kerstfeest. 

We hebben eerst een viering in de 

klas en daarna eten we met elkaar. 

Even wat organisatorische punten 

op een rij: 

Voor het kerstdiner willen we 

vragen of u hapjes klaar wilt maken. 

De lijsten waarop u kunt intekenen, 

hangen bij de deuren van de 

lokalen. Als u iets warms maakt, wilt 

u er dan ook een rechaud bij geven 

zodat het eten warm blijft. Alle 

gerechten kunnen om 17.00 uur 

gebracht worden. 

 Dinsdag 18 december mogen de 

kinderen een bord, bestek en beker 

(voorzien van naam) in een tas mee 

naar school nemen. 

Vanaf 18.15 uur staat er een 

kraampje op het plein waar ouders 

een glaasje glühwein of chocomel 

kunnen drinken. 
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Om 18.30 uur is er een korte 

afsluiting in de hal met alle kinderen 

en ouders. 

Dit jaar willen we een collecte 

houden die bestemd is voor 

Edukans. Wereldwijd gaan 264 

miljoen kinderen en jongeren niet 

naar school of ze stoppen voortijdig. 

Onderwijs geeft kinderen 

vaardigheden waarmee ze aan een 

goede toekomst kunnen bouwen. 

Daarom werkt Edukans iedere dag 

aan beter onderwijs in 

ontwikkelingslanden. 

Vanaf 10 december kunnen de 

kinderen geld meenemen en dit in 

het voor dit doel bestemde bakje 

doen. 

Wij hopen op een gezellig 

kerstfeest. 

 

Herstel juf Toyah 

Dat is me wat zo’n gebroken enkel. 

Zes weken gips waarvan de eerste 

drie weken volledig onbelast. De 

arts heeft verteld dat er gelukkig 

geen operatie nodig is. Dat betekent 

dat ik over anderhalve week 

loopgips krijg. Vanaf dat moment 

mag ik stap voor stap de belasting 

gaan opbouwen. Komende periode 

werk ik vanuit huis. Mocht er iets 

zijn ben ik per mail bereikbaar. 

 

Nieuws uit de Groepen 
Groep 1 / 2 

Misschien hebben jullie het al 

gehoord van de kinderen.. wij 

hebben sinds kort 5 iPads in de klas! 

Deze week vooral lekker allerlei 

spelletjes over Sinterklaas, maar we 

gaan hier nog heel veel meer van 

leren!  

En wat een enthousiasme!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groep 5/6 

 

De afgelopen periode heeft groep 

5/6 het erg gezellig gehad. We 

hebben volop genoten van 

Sinterklaas. Woensdag 5 december 

hebben we deze periode gezellig 

met elkaar afgesloten. De kinderen 

hebben weer erg hun best gedaan 

op de surprises. De resultaten 

waren dan ook prachtig! 

Verder hebben de kinderen een 

dansworkshop gehad als 

voorbereiding op hun bezoek aan 

het Nationaal Opera en Ballet 

theater. Ze hebben een paar echte 

balletpasjes geleerd. Wat kunnen ze 

dat goed zeg! We kijken uit naar de 

voorstelling van Cinderella. 
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Groep 7 

 

In groep 7 hebben we kruidnoten 

gebakken met een m&m erin. En 

lekker dat ze waren!!! We hebben 

ook Piet-erger-je-niet gespeeld met 

elkaar. Dit was ook erg leuk. De 

pionnen waren m&metjes en er was 

een pepernoten pot. Als je niet 

geslagen wilde worden dan kon je 

een pepernoot inzetten om de 

ander terug te sturen. Klinkt heel 

ingewikkeld maar het was erg leuk. 

De kinderen hadden veel lol. De 

surprises waren erg mooi. Iedereen 

had erg zijn best gedaan. Het was 

een geslaagde dag. 

Groep 8 

 

Decembergezelligheid in groep 8. 

Meten, wegen en rekenen met 

precisie met als resultaat de 

heerlijkste pepernoten! 

  

 

 

Feedback 
Heeft u feedback op de school of op 

deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën 

waar wij als school beter van 

worden? Of vind u het fijn om van 

mening te wisselen over 

verschillende zaken die de school 

aangaan. Wij staan open voor 

feedback! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

10 dec, 12 
dec, 13 dec 

Adviesgesprekken 
groep 8 

12 dec inloopochtend 

18 dec Bord en bestek 
meenemen  

19 dec kerstviering 
21 dec  Studiedag groep 

1t/m4 

  

Heeft u een bericht voor in de 

vrijdaginfo stuur dat voor 

donderdag 20 december naar 

info@deregenbooghoofddorp.nl. 

 

Christelijke basisschool De Regenboog 
Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 
023-5634514 

directie@deregenbooghoofddorp.nl 
www.deregenbooghoofddorp.nl 
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