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 Wij feliciteren.... 

Komende weken feliciteren we: Danique, Quinten, Esila, Alina, Isabella en Eowyn. Wij wensen 

jullie een fijne dag!  

Onderwerpen in deze vrijdaginfo: 

• De beste wensen! 

• Kerst 

• LeerKRACHT 

• Sinterklaas 

• Nieuws uit de groepen 

• Belangrijke data 

 

De beste wensen! 

Het jaar 2020 heeft er anders uitgezien dan andere jaren. Met de kerstperiode voor de deur een moment om 

terug te kijken, maar ook vooruit te kijken.  

De kerstviering in een aangepaste vorm net zoals het Sinterklaasfeest. Juist in deze tijden is het zo waardevol 

om samen te kunnen zijn. Samen vieren. Samen delen. Onze school lijkt nu uit twee delen te bestaan; het 

kinderdeel en het ouderdeel. 

Wij, het team van de Regenboog, missen jullie. Wij kunnen niet zonder jullie. Niet zonder jullie warmte, input, 

hulp, steun en kritische blik. 

Wij wensen dat 2021 ons weer samen brengt. Dat we u weer kunnen verwelkomen in ons gebouw en u 

kunnen laten zien waar wij binnen mee bezig zijn. Wij wensen jullie een jaar waarin we samen kunnen komen 

tijdens ouderavonden, waarin u elkaar en het team weer kunt ontmoeten. Tijdens koffiemomenten en 

gesprekken met leerkrachten. Maar ook tijdens ateliers of het peutervoetbal. Wij wensen jullie een "normaal" 

jaar toe en hopen dat het "nieuwe normaal" achter ons gelaten kan worden. 

Het team van De Regenboog wenst jullie een warme, lichte, vredige Kersttijd en een gezond en verbindend 

2021. 

 

 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
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Kerst 

Op 10 december heeft u per mail een brief ontvangen vanuit de kerstcommissie. Hierin wordt uitgelegd hoe 

we op donderdagavond 17 december met elkaar het kerstfeest gaan vieren op school. Het belooft een mooi 

feest te worden met een viering in de aula en een sfeervol diner in het lokaal. Het verrassingsdiner voor ieder 

kind wordt door de eigen ouders/verzorgers klaargemaakt. In de brief vindt u ideeën voor lekkere hapjes. We 

gaan er met elkaar een sfeervolle avond van maken! 

 

LeerKRACHT 

Zoals u weet, werken wij met de methode van Stichting LeerKRACHT. Hiermee 

nemen wij steeds weer ons onderwijs onder de loep en verbeteren deze. De 

afgelopen periode hebben wij ons gericht op drie doelen. Ten eerste zijn we bezig 

geweest met het verdiepen van bewegend leren. Verder zijn we gestart met een 

bord in de klas, waarop de klas doelen benoemt die los staan van de leerstof. Tot 

slot hebben we samen met de kinderen succescriteria bij de doelen van de lessen 

geformuleerd, zodat de kinderen weten waar ze op moeten letten. De leerkracht-

sessies geven ruimte om in het team goede gesprekken te hebben over onderwijs 

en de ontwikkeling van de school. Hieronder is een foto te zien van een bord uit groep 6/7. 
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Sinterklaas 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd Sinterklaasfeest. Ondanks alle beperkende maatregelen een 

super feest. 

Helaas kon Sint dit jaar niet bij ons op school komen, maar wat is het door alle filmpjes toch leuk 

geweest! Doordat Sint niet lijfelijk aanwezig kon zijn, heeft de OR een schenking aan alle klassen 

kunnen doen. Elke klas heeft een budget gekregen waarvan er een spel (of spellen) zijn gekocht. Deze 

zijn op 4 december in de klassen uitgedeeld. 

Mocht het betalen van de ouderbijdrage u ontschoten zijn, vragen wij u bij deze dit alsnog aan de OR 

over te maken. Wij zijn voor het organiseren van alle leuke activiteiten in de school afhankelijk van de 

ouderbijdrage. 

Graag willen wij van u als ouder weten hoe u dit jaar Sinterklaas heeft beleefd bij ons op school. Deze 

tips en opmerkingen mag u doorsturen naar m.fahey@deregenbooghoofddorp.nl 

Groeten van de OR en Sintcommissie 

 

Bedankt! 

Vorige week heb ik een oproep gedaan over de lichtsnoeren, verlengsnoeren en kerstversiering. Wij 

zijn heel erg blij met de spullen die we hebben mogen ontvangen! 
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Nieuws uit de groepen 

Groep 1/ 2 

In de kerst sfeer zijn wij in groep 1/2 gaan meten met een kerst slinger.   De 

slinger was wel 21 blokken lang, maar iets anders vinden net zo lang als de 

slinger was toch best moeilijk. Juf Aadje was kleiner dan, groep 8 kinderen 

waren kleiner, de deur was kleiner. Zelfs twee kinderen samen waren 

kleiner dan de slinger. Al met al een hele geslaagde meet les! 

Groep 4/5 

 

We hebben deze week heerlijk geknutseld en de klas is al helemaal in de kerstsfeer. 

Ook oefenen we iedere dag de liedjes voor het kerstfeest van volgende week donderdag, we kennen 

ze al bijna uit ons hoofd. 

https://nl-nl.facebook.com/pages/category/Elementary-School/De-Regenboog-156211897849824/
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Groep 6/7 

De kerstsfeer is al flink aanwezig in groep 6/7. De klas is versierd met gezellige lichtjes en mooie knutselwerken 

van de kinderen. Zo hebben de kinderen sfeerhuisjes geknutseld en een groepsposter gekleurd voor op het 

prikbord. Volgende week gaan we nog potjes versieren voor het diner. It’s the most wonderful time of the 

year... 

 

Team CBS De Regenboog 

Belangrijke data! 

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 
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