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Levensbeschouwing 
Het thema voor de komende week is: Hoog bezoek 
De verhalen komen uit Lucas 1: 26-80 
Maandag steken we de tweede Adentskaars aan.  

 

Voorleeskampioen 
Oei!! Wat was het spannend afgelopen woensdag. Wie zou de nieuwe voorleeskampioen 
van de Regenboog worden. Joanne, August, Ryanne en Chantal zetten allemaal hun beste 
beentje voor. Ze lazen allemaal prachtig voor! Een heel moeilijke taak voor de jury, 
bestaande uit Joann, juf Roos en juf Henriette. Uiteindelijk riep de jury Ryanne uit tot 
voorleeskampioen van de Regenboog. Van harte gefeliciteerd, Ryanne. Heel knap. Veel 

succes met de voorbereidingen voor de volgende 
ronde. Juryvoorzitter, juf Roos, roemde in haar 
toespraak alle kinderen. Ze hadden het allemaal heel 
erg goed gedaan! Ryanne mag nu verder naar de 
voorrondes van de wedstrijd voor voorleeskampioen 
van de Noordoostpolder.  

 

 



 

Sinterklaas 
Wat een verrassing was het dat we toch Sinterklaas te zien kregen. Niet op 
school, maar via een filmpje dat hij had opgestuurd. Geweldig!! Een goed 

begin van de Sinterklaasochtend. Sint had 
zelfs gezorgd dat de cadeautjes al op 
school waren gebracht voor de kinderen 
van groep 1 t/m 4. De groepen 5 t/m 8 
hebben genoten van al die prachtige 
surprises en gedichten. Wat was er weer 
veel werk verzet samen met de ouders. 
Geweldig!! Ook ’s middags hebben de 
kinderen genoten. Heerlijk met een eigen 
kussen, stoel of kleedje kijken naar de film 
van je keuze. Al met al een fantastische 
Sinterklaasfeest!  
 

 

 

Kerstworkshops 
Net als andere jaren houden we de komende week onze kerstworkshops. Wel een beetje passen 
en meten zonder de hulp van (groot)ouders, maar we gaan er weer fijne middagen van maken 
 
Zoals elk jaar maken we ook weer kerstbakjes. Daarvoor moeten alle kinderen woensdag een 
bakje met nat oasis, een kaars en wat versierseltjes meenemen. De basis van een kerstbakje is 
kerstgroen (kersttakjes, conifeer, besjes, mooi blad, dennenappels, hulst e.d.. Het zou heel fijn 
zijn als u dat ook mee wilt geven. Misschien hebt u wel veel groen in de tuin en een ander 
struiken met besjes. Geef wat extra mee, zo kunnen we elkaar van dienst zijn. 

 

Kerst 
De komende twee weken gaan we samen met de kinderen de kerstviering voorbereiden. De 
kinderen hebben aangegeven toch wel een soort musical te willen doen. Het maakt hen niet uit 
of we dat in de kerk voor ouders en grootouders doen of niet. Het hele gebeuren rondom de 
kerstviering willen ze niet missen. Het is goed te horen, hoe ook de kinderen deze tijd op onze 
school ervaren als een bijzonder gebeuren met elkaar. We zien uit naar de komende twee 
weken. 
Het is de bedoeling dat we de viering, waar u, als ouders/verzorgers, niet bij kunt zijn, op te 
nemen en ’s avonds uit te zenden. U krijgt hierover nog meer informatie. 
Ook de school zal door de versiercommissie in kerstsfeer worden gebracht. Ze doen dit na 
schooltijd. Geweldig dat dit door kan gaan. Alvast dank!   



 

Jarig 
Volgende week viert Christianne haar 6e verjaardag. Van harte gefeliciteerd en 
een heel fijne dag gewenst!!  

 

Agenda   

maandag 7 december weekopening, tweede advent 
op de foto voor de schoolkrant 

woensdag 9 december inleveren kopij schoolkrant 
kerstworkshops 

vrijdag 11 december kerstworkshops 

dinsdag 15 december juf Annemieke jarig 

donderdag 17 december  kerstviering 

vrijdag 18 december begin kerstvakantie, 12.00 uur 

 
Hartelijke groet, namens het team van de regenboog, Betty Lok-Zelhorst 


