+

REGENDRUPPEL
Nieuwsbrief van De Regenboog
School voor Christelijk primair onderwijs.

de.regenboog@scpo-nop.nl
Jaargang 29, nr. 9
9 november 2018

Agenda
maandag

12 nov.

dinsdag
woensdag

13 nov.
14 nov.

donderdag
vrijdag
dinsdag

15 nov.
16 nov.
27 nov.

donderdag
woensdag
woensdag
donderdag
donderdag

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

weekopening, juf Roos
typen
vergadering stuurgroep Kindcentrum
vergadering Passend Onderwijs, juf Lok, 9.00 uur
informatie/studiemiddag Voortgezet Onderwijs voor leerkrachten
PO, 16.00 uur.
voorleesronde
voorleesronde
finale voorleeswedstrijd
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
10-minutengesprekken ouder-leerkracht
sinterklaas
kerstworkshops
kerstworkshops
Kerstviering, 19.00 u.

Godsdienst
Ben jij een engel? Is het thema voor de volgende week. De verhalen komen uit
Richteren 13:1-23
Het is een beloofd land, maar dat betekent niet dat het altijd goed gaat. Er breken
donkere tijden aan voor Israël: Iedereen doet waar hij zelf zin in heeft in plaats van te
leven volgens Gods wet. De Israëlieten worden overheerst door de Filistijnen. In die tijd
komt er een engel bij een vrouw met een bijzonder bericht: Ze zal een zoon krijgen en hij
zal een begin maken met de bevrijding van zijn volk. Simson.

Boekenpret
Vanaf nu mogen de Boekenprettasjes meegenomen worden op de donderdag i.p.v.
woensdag.

Sint Maarten
Alle kinderen hebben een lampion gemaakt voor Sint Maarten.
Omdat 11 november op zondag valt, gaan de kinderen in Creil
op zaterdag langs de deuren.

Proeflezen
De eerste voorleesrondes zijn achter de rug. De meeste kinderen waren
best zenuwachtig, maar iedereen had zich geweldig goed voorbereid. Alle
kinderen jureren mee en iedereen neemt zijn/haar taak heel serieus.
Volgende week donderdag en vrijdag volgen de laatste rondes. Dan
wordt bekend wie doorgaat naar de schoolfinale op dinsdag 27
november. Succes jongens en meisjes!!

Meeleven
Vorige week zaterdag is de oma van Ryanne en Jasmijn
overleden; de (schoon) moeder van Bernard en Henriëtte
Koopmans. Vandaag was de afscheidsdienst. Oma Margriet was al
langere tijd ziek, maar was, zoals we hoorden uit de verhalen, erg
gehecht aan het leven en allen die haar zo lief waren. Bernard,
Henriëtte, Jasmijn en Ryanne, we wensen jullie heel veel sterkte,
goede moed en Gods nabijheid om het verdriet en verlies en plek te
geven. Dat de goede herinneringen aan jullie zo bijzondere (groot)
moeder jullie troost mogen geven.

Jarigen
Het duurt nog even voordat we weer iemand kunnen
feliciteren.

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

