
 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

29-11-2019 

Vrijdaginfo 7! 

 
 

 

 

   
 

Wij feliciteren.... 

Komende week feliciteren we Marinte, Eva, Fenna, Tim, Sinterklaas, Tygo, Bogdan, 

Cayleigh, Bente en Danique. Wij wensen jullie een fijne dag!  

Sinterklaas 

 
Nog maar 6 nachtjes slapen en dan is het zover: Sinterklaas komt een bezoek brengen aan 

onze school op donderdagochtend 5 december. We gaan er een mooi feest van maken met 

elkaar! 

• Op deze dag krijgen de kinderen iets lekkers te eten en te drinken van school en 

hoeven ze dus geen tussendoortje mee te nemen. Ook de lunch hoeft niet te worden 

meegebracht, want alle groepen zijn om 12 uur uit.  

 

• Als u als ouder of andere belangstellende erbij wilt zijn als Sinterklaas aankomt, 

vinden wij dat natuurlijk erg gezellig. We willen u vragen om dan aan de overkant 

van de weg te gaan staan, zodat de kinderen vanaf het plein goed zicht hebben op 

de Sint en de Pieten. 

• De surprises in de bovenbouw ontvangen wij het liefst op woensdag 4 december 

meteen na schooltijd in het lokaal. Als dat voor u niet mogelijk is, dan mag de 

surprise ook op 4 december aan het begin van de dag worden afgegeven. 

• Vanaf 12.15 uur zijn alle ouders en kinderen van de school van harte welkom om in 

alle groepen een kijkje te nemen en de surprises te bewonderen. 

• Tot slot: op vrijdagmiddag 6 december mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 

uitrusten van al het feestgedruis. Zij zijn dan om 12 uur uit. 
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Nieuwe kleutergroep 

Vanwege het stijgende aantal aanmeldingen voor de kleuterklas 
zullen wij na de voorjaarsvakantie vanaf 24 februari 2020 een 
nieuwe kleuterklas starten. Dit betekent dat beide groepen kleiner 
zullen zijn en er weer plaatsen vrijkomen voor nieuwe leerlingen. 
Kent u nog mensen die op zoek zijn naar een fijne basisschool? Wij 
hebben weer plaatsen beschikbaar. De ouders van deze groepen 
zullen eind januari meer informatie ontvangen.  

Kerst 

 
Help de school in de kerstsfeer te komen! Vrijdag 6 december gaan we in de ochtend de 

kerstversiering neerzetten en ophangen. Vele handen maken licht werk en het is nog 

gezellig ook! De groepen 1 t/m 4 zijn vanaf 12 uur vrij. Meld je even aan bij juf Monica, dan 

hebben we een idee ie er komen helpen. Mocht je spontaan willen komen helpen op 

vrijdagochtend is dit natuurlijk ook geen enkel probleem! We hopen op een leuke ochtend. 

Daarnaast zijn we stiekem al druk bezig met het organiseren van een prachtige lichtjestocht 

op donderdag 19 december vanaf 18.00 uur! Dit mag u echt niet missen, dus blok deze tijd 

in uw agenda. 

Met vriendelijke groeten van de kerstcommissie. 

Intekenlijsten adviesgesprekken groep 8 

Vanaf maandag 14.30 uur liggen de intekenlijsten voor de adviesgesprekken op het tafeltje 
bij het lokaal van groep 8. U kunt zich hier inschrijven voor een gesprek. 
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Ateliers 

Afgelopen woensdag hadden wij de eerste 
ateliers dit schooljaar. Wat hadden we veel om 
uit te kiezen! Voor de onderbouw konden we 
proefjes doen uit de techniektorens. Dit was 
erg leuk, zie de foto's maar eens! De 
bovenbouw heeft als een van de workshops 
mozaïek gehad, ook dit is erg mooi geworden. 
Hier kunnen we binnenkort vast weer een keer 
mee verder! Maar er is ook gedanst, 
lampionnen gevouwen, Duits geleerd, tasjes 
versieren, potjes gekleid, vogelvoederhuisjes 

gemaakt, handlettering en schatkistje maken. 

“Bewegen op maat” is gestart 

Vanuit de groepen 3 t/m 5 hebben zich 11 kinderen 
aangemeld voor de eerste periode. Op 
maandagmiddag hebben we nu al 3x extra bewogen 
vanaf 14:30 in de speelzaal. Het thema is "omgaan 
met winst en verlies". Op de eerste les hebben we 

het "wat" en "waarom" besproken met elkaar. Dit gaf goede richting aan het hele proces; 
alles kwam vanuit de kinderen zelf! Een aantal voorbeelden: 
"Bij winnen mag je blij zijn, maar moet je iemand niet uitlachen".  

"Ik doe mee omdat ik dan meer kan bewegen; thuis pak ik al snel mijn tablet". 

"Soms word ik boos bij verlies". 

Iedere week kijken we terug op de flap die we hebben gemaakt om zo te kijken of het 

verbetert. We zien een enorme leuke en enthousiaste groep kinderen die flinke stappen aan 

het maken is op dit gebied! Na de kerstvakantie zijn de groepen 6 t/m 8 aan de beurt voor 

dit thema. 

 

 
 
 
 



 

 

 

Een uitgave vol Regenboog 

nieuwtjes  

29-11-2019 

Vrijdaginfo 7! 

 
 

 

 

   
 

 
 

Sportservice in de kerstvakantie 
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Nieuws uit de klassen 

Groep 1/ 2  

 

Wat hebben wij vandaag een super pietendag gehad. We hebben pepernoten gebakken, 

Ozosnel hoeden gemaakt, pepernoten gegeten en nog veel meer! 

 

Groep 3/ 4 

Heeft u al gezien wat een leuke sinterklaasjes we gisteren 

geknutseld hebben? Wilt u ze allemáál zien, dan moet u 

maar eens in de grote hal komen kijken. We zijn er best 

trots op! 

Groep 5/ 6 

Wat was het weer spannend vanmorgen, snel naar school 

om te kijken wat er in onze schoen zou zitten. Maar wat was 
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dat nou? Toen we eindelijk onze klas in mochten waren er helemaal geen 

cadeautjes! Ook de schoenen stonden nog netjes op de tafel. Wat was 

dat nu, was de Sint dan niet geweest? 

Wij zoeken en zoeken. Uiteindelijk vonden we de cadeautjes geplakt 

onder onze tafel. Dit hadden we natuurlijk niet verwacht, dankjewel 

Sinterklaas! 

 

Groep 6 / 7 

Afgelopen woensdag heeft groep 6/7 heerlijke 

pepernoten gebakken. De hele school rook 

overheerlijk…                                                                   

In kleine groepjes zijn de kinderen aan de slag 

gegaan met het recept en bolletjes draaien. De 

kinderen hebben fijn lopen smullen! 

 

Groep 8 

 

Deze week was helaas juf Marlenne ziek. 3 van deze dagen heeft juf Monica voor de klas 

gestaan. De kinderen hebben keihard gewerkt! We zijn begonnen met Naut een een nieuw 

thema, we hebben een aantal toetsen gemaakt en zijn met de crealessen van juf Raimonda 

begonnen met het eerste deel voor het figuurzagen.  

Vandaag hebben ze wel even een beetje extra moeite moeten doen voor hun 

schoencadeautje. Er was een gedicht gekomen, waarin stond dat ze een rebus moesten 

vinden. Nadat deze was opgelost kwam er nog een andere hint tevoorschijn voor ze hun 

schoencadeautje hebben gekregen. Ze waren hier erg blij mee! Dank u Sinterklaas! 
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Feedback 

Heeft u feedback op de school of op deze vrijdaginfo? Heeft u ideeën waar wij als school beter van 

worden? Of vindt 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! 

Woensdag 20 november Inloop, koffieochtend, ateliers 

Vrijdag 29 november  Vrijdaginfo 7 

 Pietendag groep 1/ 2 

Woensdag 4 december Surprises mee naar school 

Donderdag 5 december Sinterklaas op school, alle kinderen om 12.00 

uur vrij 

Vrijdag 6 december Groep 1 t/m 4 12.00 uur uit 

Dinsdag 10 + woensdag 11 december Adviesgesprekken groep 8 

Donderdag 19 december lichtjestocht 

Vrijdag 20 december Kerstontbijt, alle kinderen om 12.00 uur uit. 

 

 https://twitter.com/@CRegenboog  (@CRegenboog)  

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-

156211897849824/ 

https://twitter.com/@CRegenboog
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/

