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Agenda
maandag

26 nov.

dinsdag

27 nov.

woensdag
donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag
vrijdag

28 nov.
29 nov.
5 dec.
12 dec.
13 dec.
20 dec.
21 dec.

weekopening, juf Lok
typen
finale voorleeswedstrijd
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
BHV, juf Roos en juf Annemieke
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
Sinterklaas
Kerstworkshops, 10.30 uur
Kerstworkshops, 13.00 uur
Kerstviering, 19.00 u.
Start kerstvakantie, 12.00 uur

Godsdienst
Het thema voor de aankomende week is: Geen haar op mijn hoofd…
Rechters 16: 1-21
Simson heeft een groot geheim: zijn haren mogen niet afgeknipt worden, want dat is het
teken dat hij bij God hoort. Als Delila blijft aandringen, vertelt Simson het haar toch.
Terwijl hij slaapt, laat Delila zijn haren afscheren zodat Simson zijn kracht verliest.

Geboren
Op zondag 18 november is geboren Elin Catharina Johanna, dochter van Willianne Bosma
en Hanri Timmerman. Twee weken te vroeg geboren maar zo welkom, getuige de tekst op
het geboortekaartje.
JE BENT EEN WONDER
ZO KLEIN
ZO KWETSBAAR
ZO MOOI
ZO WELKOM
We feliciteren Willianne en Hanri met dit o zo bijzondere wonder van leven en wensen ze
samen een heel goede toekomst en Gods zegen.
Het adres van het jonge gezin is:
Pasteurhage 24,
8302 ZK Emmeloord
Te vroeg geboren, lange bevalling, maar al zo helder de wereld
inkijkend. Wat toch prachtig!

Ziekte
De afgelopen weken hadden we als Regenboog te maken met ziekte van leerkrachten. Juf
Cheri-Anne, nog amper begonnen op de Regenboog, werd geveld door griep en, naar wat
later bleek, een heftige ontsteking aan haar vinger, die mede oorzaak was van de koorts.
Juf Miriam werd overvallen door heftige duizeligheid en overgeven. Ze moest ziek naar
huis en in de week erna bleek er maar weinig vooruitgang in de gezondheid. Ze bleef erg
moe en duizelig. Een bezoekje aan de tandarts gaf de doorbraak. Er bleek een flinke
ontsteking onder een kies te zitten. Deze heeft waarschijnlijk de duizeligheid veroorzaakt.
Na een flinke ingreep en een antibiotica kuur lijkt het nu gelukkig weer de goede kant op
te gaan. Van harte beterschap verder, Miriam!!
Wat is het fantastisch dat we als Regenboog dan niet op zoek moeten naar invallers van
buiten (die er overigens bijna niet zijn), maar het met ‘eigen mensen’ kunnen opvangen.
Alle juffen zijn immers bekend met alle kinderen (en omgekeerd) en ook de leerstof voor
alle groepen. Een groot voordeel van ons onderwijsconcept. Voor de rust, de continuïteit
en de kwaliteit een kostelijk goed. We zijn dan ook ontzettend blij dat met name juf
Gerjanneke en juf Annemieke de afwezigheid van de andere juffen hebben opgevangen.
Heel hartelijk bedankt Gerjanneke en Annemieke. Om de continuïteit in de school te
waarborgen, hebben we er voor gekozen om één ochtend een invaller “van buiten” in te
zetten. Overigens is Hilde Koeslag voor de meeste kinderen in unit 1a een bekend gezicht.
Ik ben heel blij dat we de afwezigheid van twee juffen op deze manier hebben kunnen
oplossen en wil de rest van de juffen en de kinderen daarvoor heel hartelijk bedanken!!
Hoofdluis
Bij een van de kinderen is hoofdluis geconstateerd. Volgende week worden de haren van
alle kinderen door de commissie gecontroleerd, maar ik wil u verzoeken dat ook zelf te
doen. Als u ook bij uw kind(eren) hoofdluis constateert, zou het fijn zijn als u dit even
meldt.

Finale voorleeswedstrijd
A.s. dinsdag is het zover. Roselinde, Joshua, Sander, Maren en Daniël
strijden dan om de titel van voorleeskampioen van de Regenboog. We
wensen ze nogmaals veel succes bij de voorbereidingen. We zijn heel
benieuwd. We beginnen dinsdag om half elf. Iedereen is van harte
welkom de finale bij te wonen.

Sinterklaas
Afgelopen zaterdag heeft u op televisie kunnen zien dat Sinterklaas met zijn pieten
weer veilig in Nederland is aangekomen. Een opluchting voor een heel aantal kinderen.
Sinterklaas komt aanstaande zaterdag aan in Creil. Het belooft een gezellige en spannende
ochtend te worden. Nadat de kinderen post hebben kunnen sturen naar ‘het postkantoor
van Sinterklaas te Creil’, komt hij dan eindelijk echt! Op school leven de kinderen (en wij
ook) toe naar de komst van Sinterklaas op school. De school is mooi versierd en de
kinderen werken in de unit’s over de Sint en zijn pieten. In unit 2 zijn vandaag de lootjes
getrokken. Succes met de voorbereidingen allemaal.
De kinderen uit unit 1 ontvangen steeds pietenplaatjes. Op het Sinterklaasjournaal hebben
wij gezien dat deze plaatjes in heel Nederland zijn opgedoken. Maar niemand weet waar
ze vandaan komen of wat we ermee moeten doen. Sommige kinderen sparen een
specifiek plaatje andere kinderen ruilen juist veel en zorgen ervoor dat ze veel
verschillende plaatjes hebben. Spannend hoor!
Op woensdag 5 december komt Sinterklaas bij ons op school. Om 08:30 uur hopen wij
hem te verwelkomen op het schoolplein. Ouders, opa’s, oma’s en broertjes en zusjes zijn
daarbij ook van harte welkom!
10-minutengesprekken
A.s. dinsdagavond 27 en donderdagavond 29 november zijn er ouder-leerkracht
gesprekken. Het rooster ontvangt u morgen.
Ouderenquête
Zoals vermeld in een apart schrijven, hebt u deze week een mail ontvangen met het
verzoek mee te doen aan de ouderenquête. Van Mijn Onderzoekscentrum hebt u
daarvoor een link ontvangen naar een vragenlijst. Een aantal ouders lukte het niet de link
te openen. Daartoe heeft het bureau u vandaag nogmaals een mail gestuurd. Hopelijk lukt
het nu. Als u geen mail hebt ontvangen, kijkt u dan even in de ongewenste en
onbelangrijke mailbox. Het kan zijn dat de mail daarin terechtgekomen is. Als dit niet het
geval is of het lukt niet via de link in de vragenlijst te komen, laat mij dat dan even weten.
Wij hopen dat veel ouders de vragenlijst invullen.
Kerstworkshops
Het lijkt nog zover weg, maar na Sinterklaas is het al snel weer Kerst. Op 12 en 13
december zijn er de traditionele kerstworkshops. Alle kinderen maken dan kerstwerkjes.
Ze mogen zelf een keuze maken voor een ‘workshop’. Het zijn altijd heel gezellige
ochtenden en middagen. We zijn nog op zoek naar (groot)ouders die een workshop willen
geven. U hoeft niet zelf een werkje te bedenken (mag natuurlijk wel). Dat doen wij voor u.
Er is al een aantal ouders dat zich heeft opgegeven, maar er kunnen er nog wel wat bij.
U kunt u opgeven bij de leerkrachten.

Parkeren
Nu de werkzaamheden rond de riolering zijn afgerond, willen we weer even uw aandacht
vragen voor het parkeren bij de school. De scholen en de omwonenden stellen het op prijs
wanneer u uw auto niet parkeert in de Graaf Florislaan. In de eerste plaats is dit van groot
belang voor de veiligheid van onze leerlingen die lopend of op de fiets naar school komen.
De bewoners van de straat stellen het ook op prijs wanneer er weinig verkeer is. Met
name de buren die over een afrit beschikken ervaren nog wel eens overlast omdat hun
afrit wordt geblokkeerd door een geparkeerde auto, juist op het moment dat zij willen
wegrijden. Daarom willen we u vragen uw auto, ook bij heel kort parkeren, altijd te
plaatsen op de parkeerplaatsen op het plein bij garage Tiems of in de Jachthondenstraat.
Alvast dank voor uw meewerken!
Maandag wordt Naomi acht jaar. Van harte gefeliciteerd,
Naomi. Een heel fijn verjaardag gewenst en een goed nieuw
levensjaar gewenst!!

Met hartelijke groet, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst.

