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Verwachting 
Lang geleden schreef de profeet Jesaja dat er licht zou komen in een donkere tijd.  Er zou een 
kind geboren worden dat vrede zou brengen. In de weken voor kerst denken we terug aan die 
oude woorden van Jesaja. In het verhaal van Jesaja zien we een antwoord op de vraag waar wij 
op wachten. We horen over een kleine, kwetsbare koning die geboren wordt in Bethlehem: 
geen koning op een troon, maar een koning in een kribbe, een voerbak. Hij zal God dichterbij 
brengen.  
Met de kinderen staan we in deze periode stil bij de verwachting. We leven mee met de oude 
Zacharias en Elisabet, die plotseling het nieuws krijgen dat er een kind geboren zal worden. We 
horen over Maria, die van Gabriël te horen krijgt dat ze de moeder wordt van Gods zoon. We 
horen over de herders, die als eersten op bezoek mogen bij het koningskind. En na kerst 
ontmoeten we de wijzen, die achter een ster aan reizen naar Jeruzalem en Bethlehem. Allemaal 
wachten ze op iets waarvan ze zich eigenlijk nog niet kunnen voorstellen hoe mooi het precies 
zal zijn.  

 

Afsluiten en weer opnieuw beginnen. 
Vorige week, zondag, werd het kerkelijk jaar afgesloten. In de 
protestantse traditie wordt dan iedereen die in het afgelopen 
jaar is overleden herdacht. Ook op school staken we kaarsjes aan 
voor oud-opa’s en -oma’s, voor de opa van Tessa en Merel, voor 
tantes en ooms en ook één kaarsje voor alle huisdieren die 
gestorven waren. We waren allemaal erg betrokken en onder de 
indruk. Het was goed zo samen te herdenken. 
En nu gaan we op weg naar Kerst. Maandag vieren we 1e Advent. 
Verwachtingsvol leven we toe naar het Kerstfeest.  

 
 



 

 
 
 
 

Kerstfeest 
Ook de viering van het kerstfeest zal dit jaar anders zijn. Dit  keer niet met iedereen in de 
kerk. Hoe dan wel? U hoort hier binnenkort meer over. Momenteel denken we na hoe we 
toch samen de Kerstviering kunnen beleven.  

 

Sinterklaas  
Omdat Sinterklaas, zoals zovele mensen, ook thuis werkt, komt hij a.s. vrijdag helaas niet 
langs op de Samenwoonschool. Maar natuurlijk maken we er op school een heel gezellige 
dag van. ’s Ochtends in de units – we zijn heel benieuwd naar de surprises en gedichten  in 
unit 2 - en ’s middag ’in de bioscoop’ met alle kinderen van de Samenwoonschool. Zoals altijd 
mogen de kinderen dan iets meenemen waarop ze lekker kunnen zitten. (fijn kussen, zitzak 
o.i.d.) 

 
Luchtkwalitiet 
In alle scholen werd op last van de overheid een onderzoek gedaan naar de luchtkwaliteit in scholen. 
Zo ook op de Regenboog. De CO2 metingen lieten zien dat de ventilatie op De Regenboog in orde is. 
Uiteraard houden we rekening met de extra richtlijnen i.v.m. het C-19 virus.  Zie eerdere 
berichtgeving hierover.  

 

Voorleeswedstrijd 
A.s. woensdag is de finale van de voorleeswedstrijd. Wie wordt onze Regenboog-
voorleeskampioen? August, Joanne, Chantal en Ryanne veel succes met de voorbereidingen. 

 



Jarig 
Zondag is Florianne jarig en woensdag Chantal. Op vrijdag vieren juf Marijke en 
juf Frouk hun verjaardag. Allemaal van harte gefeliciteerd. Een heel fijne dag 
gewenst!!!  

 
 

Film 
Eerder dit jaar waren de kinderen van groep 5, 6 en 7 in het kader van de cultuureducatiedagen in het 
Kuinderbos. Ze beleefden daar de tijd van de roofridders in Kuinre. Hiervan werd een film gemaakt. 
We zijn best wel een beetje trots dat onze school daarvoor werd uitgekozen. Zie link!  
 

Cultuureducatiedage

n 2020 - De roofridders van Kuinre_V3.mp4 
 

Agenda  

maandag 30 november viering 1e Advent 
MR-vergadering 

woensdag 1 december voorleeswedstrijd, 11.00 u. 
teamvergadering 

vrijdag 4 december Sinterklaas 

 
Een fijn weekend, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 


