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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is:
De verhalen komen uit Lucas
Maandag steken we de derde Adentskaars aan. Tijdens de kerstviering a.s. donderdag steken we alle
kaarsen aan en ook de grote Kerstkaars.
Juf Marijke
De toestand van de moeder van juf Marijke is erg zorgwekkend. Zij en haar broer zijn steeds bij haar. We
leven met haar mee en wensen haar en haar broer heel veel sterkte en Gods nabijheid voor nu en wat
komen gaat!
Welkom!!
Deze week mochten we vier nieuwe kinderen begroeten. Shauwnney, Chellsey, Gatelyn en Dylano zijn
allemaal in het Pluspunt komen wonen en gaan bij ons naar school. Heel wat veranderingen. We wensen
jullie een heel fijne tijd op De Regenboog. We hopen dat jullie je snel thuis zullen voelen in Creil en
binnen onze schoolgemeenschap! Welkom!!
Kerstsfeer
Net als andere jaren is de school weer heel mooi in kerstsfeer gebracht. De kerstbomen, de kerststal en
zelfs de brandende haard hebben weer een plekje gekregen. Heel hartelijk bedankt dames van de
versiercommissie. ’s Ochtends is het goed binnenkomen in een sfeervolle school!
Kerstviering
Niet in de kerk dit keer, maar in school, vieren we donderdagochtend het kerstfeest. Dat neemt niet weg
dat we net zoals anders, onze mooie kerstkleding kunnen aandoen. We maken er een mooie viering van.
Meester Joris zal zorgen dat alles gefilmd wordt, zodat u ’s avonds de viering samen met uw kind(eren)
kunt beleven. U hoort de komende week hoe dit mogelijk is.

Jarig
A.s. dinsdag viert juf Annemieke haar verjaardag! Van harte gefeliciteerd, Annemieke! Een fijne dag
gewenst!
Peuterspeelzaal: Vrijwillig(st)er Kliederkatjes
Peuterstartgroep ‘de Kliederkatjes’ gaat een extra dagdeel open. Peuters vanaf 2 jaar kunnen nu de
peuterstartgroep bezoeken op maandag-, woensdag-, donderdagen vrijdagmorgen van 8:00 uur tot
12:00 uur. We zijn op zoek naar een vrijwillig(st)er voor de vrijdagmorgen. Lijkt u het leuk om een
ochtend te komen helpen op de peuterstartgroep, of misschien weet u iemand die dit heel leuk zou
vinden? Voor informatie zijn wij te bereiken op ons mobiele nummer: 06 12569306 of mail ons naar
dekliederkatjes@start-punt.com Met vriendelijke groet, Gerrie en Jeanette
Agenda:
maandag 14 december
donderdag 17 december
vrijdag 18 december

weekopening, juf Lok
kerstviering, 10.30 uur.
start kerstvakantie, 12.00 uur

Een goed weekend verder, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

