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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Esmee, Marinte, Eva, Fenna, Tim, Tygo, Bogdan en Cayleigh. 

Wij wensen jullie een fijne dag!  

Vanaf maandag zit Cassidy bij ons in groep 1-2 bij Eline. Veel plezier op De Regenboog. 

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

• Kerst 

• Traktatie 

• Broertjes en zusjes aanmelden 

• ICT 

• Sinterklaas 

• Nieuws uit de groepen 

• Belangrijke data 

Kerst 

 

We begrepen dat er wat verwarring was over de tijden van het kerstfeest op donderdag 17 

december. Daarom even alles voor u op een rijtje: 

• We vieren het kerstfeest voor alle groepen van 17.30-19.00 uur.  

• De deuren gaan open om 17.20 uur. 

 

• Het kerstfeest bestaat uit een viering in de hal en een 'kerstdiner', door u klaar gemaakt.  

• Na Sint ontvangt u van ons een 'Kerstmail' met meer informatie. 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Traktatie inspiratie 

 

Broertjes en zusjes aanmelden 

Heeft u thuis nog broertjes/zusjes die komend schooljaar (2021-2022) of zelfs nog dit schooljaar (2020-2021) 4 

jaar worden en naar De Regenboog komen? Wilt u dan een aanmeldformulier ophalen en invullen. Dan 

kunnen wij een planning maken. Alvast bedankt 😊  

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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ICT 

Inloggen thuis in COOL(opvolger Zulu Connect) 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

Recent heeft u informatie gekregen betreffende onze ICT netwerkbeheer overgang naar Cloudwise. 

Dit betekent ook dat het inloggen voor uw kind verandert thuis en dus ook voor u als u gebruik wilt maken van 

Teams. 

Het COOL portaal vervangt het Zulu Connect portaal. 

Hoe loggen de kinderen thuis in? 

Groep 1 t/m 4 

De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben een strookje meegekregen. Hierop staan hun emailadressen en hun 

voorlopige wachtwoorden. We verzoeken u vriendelijk om via de website cool.cloudwise.nl het wachtwoord 

van dit account te wijzigen. U doorloopt hiervoor eenvoudig de stappen en kiest voor leerling als inlog. U kunt 

dan zelf een nieuw wachtwoord kiezen dat voldoet aan alle eisen die dan zichtbaar in beeld staan. 

Deze kinderen hebben op school een plaatjesinlog. Dit wachtwoord hoeven wij dus niet op school te weten. 

Groep 5 t/m 8 

De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben op school al hun wachtwoord gekozen en zullen dit ook mee naar huis 

nemen op hun strookje. Met hun nieuwe emailadres en hun wachtwoord kunnen ze dan inloggen op 

cool.cloudwise.nl om zodoende bij alle software te komen die voor hun klaargezet is. Het kiezen van 

wachtwoorden is al gebeurd bij groep 7-8. De overige groepen zijn zo snel mogelijk aan de beurt. 

U kunt dus niet meer inloggen bij Zulu Connect. 

Wij wensen alle kinderen veel plezier met het werken in COOL! 

Met vriendelijke groet, 

Niels Boersma 

Meerschools ICT Coordinator 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
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Sinterklaas 

 

Op vrijdag 4 december hoeven de kinderen geen drinken en tussendoortje mee te nemen. Dit wordt 

aangeboden door de OR. 

Heeft u de leuke berichtjes van Sint Klaas op facebook al gezien? 

Dag hoor! 

De Sinterklaascommissie 

 

  GGDflits Vieren in coronatijd  

Het coronavirus heeft invloed op vakanties, feestdagen, het vieren van 

verjaardagen en andere gezamenlijke activiteiten.  

Het dagelijks leven is veranderd en beïnvloed hoe jaarlijkse feestelijkheden eruitzien. Zo is een drukbezochte 

Sinterklaasintocht ondenkbaar en bij verjaardagen kan niet iedereen uitgenodigd worden. Ook het wekelijkse 

familiediner en andere gewoontes zullen anders zijn.  

Hoe ga je hier als gezin mee om? 

Lees hier tips hoe het vieren ook zou kunnen en hoe je met kinderen kunt praten over de bijvoorbeeld corona 

en de coronamaatregelen.   

Meer behoefte aan specifieke informatie over Corona voor jonge kinderen, jeugdigen, ouders en 

professionals? Klik hier. 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Dagelijks-leven/Samen-vieren
https://www.nji.nl/coronavirus
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1/ 2 

Wat hebben we een leuke pietenmiddag gehad! Samen met groep 7/8 hebben we mijters gespijkerd, gesjoeld 

met pepernoten, de baard van Sinterklaas geschoren en nog veel meer gedaan. 

Een hele geslaagde middag met allemaal blije pietjes! 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/


  

 

 

 

 

 
 
 

 

        

Zandbos 48 

2134 DE Hoofddorp 

023-5634514  

6 directie@deregenbooghoofddorp.nl  

deregenbooghoofddorp.nl 

VRIJDAGINFO 
Schooljaar: 2020-2021    Editie: 8    Datum: 1 december 

2020  2020 

 
Groep 3 

Op een andere manier schrijven.  

Door goed te voelen konden we herkennen wat de ander op onze rug had geschreven. We hadden veel lol met 

elkaar, want het kriebelde stiekem best wel. 

 

Groep 6/7 

 

Tussen het harde werken door hebben we in deze Sinterklaastijd het ook heel gezellig gemaakt! Zo hebben we 

een dansje op het nummer “Volg de pieten” gedaan. Een filmpje hiervan is te zien op onze Facebookpagina. 

Ook hebben we een potje “Piet-Erger-Je-Niet” gespeeld. Heel gezellig!! 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

Dondedag 3 december Groep 5 t/m 8 surprises naar school in de middag 

Vrijdag 4 december Sinterklaasviering op school 

Vrijdag 11 december Vrijdaginfo 9 

Donderdag 17 december Kerstviering (avond) 

Vrijdag 18 december Groep 1 t/m 5 om 12.00 uur vrij. 

Zaterdag 19 t/m zondag 3 januari Kerstvakantie 

  

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
https://twitter.com/@CRegenboog
https://goo.gl/maps/KcdFebauGxqG2ibe7
mailto:directie@deregenbooghoofddorp.nl
https://www.deregenbooghoofddorp.nl/

