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Advent
Afgelopen maandag hebben we het “kerkelijk jaar” afgesloten. Samen met alle kinderen staken
we in de weekopening een kaarsje aan voor al de mensen, die het afgelopen jaar overleden.
Ook brandden we een kaars voor hen die al eerder waren overleden. Het was heel mooi, omdat
met alle kinderen te doen: de helft op school; de helft thuis via Teams.
Nu beginnen we opnieuw. We zien uit naar de geboorte van Jezus tijdens de komende
Adventsperiode. In deze adventsweken staat de stad Bethlehem centraal. Het is een stad vol
verhalen. In de eerste twee weken horen we over Ruth en Noömi, die in Bethlehem een nieuwe
toekomst vinden. Daarna lezen we de verhalen van Zacharias en Elisabeth, en van Maria die een
bijzonder bericht krijgt. In Bethlehem wordt Jezus geboren: een koningskind in een stal.
Het thema voor de komende week is: Kom maar.
De verhalen komen uit Ruth 1 en 2.
Noömi gaat naar Bethlehem en Ruth gaat met haar mee. ‘Kom maar’, zeggen ze tegen elkaar.
Samen gaan ze op zoek naar een nieuwe toekomst. In Bethlehem mag Ruth aren zoeken op het
land van Boaz. Zo wordt in Bethlehem zichtbaar dat God voor mensen zorgt.
Welkom
Gisteren werd Sanne van Bruggen vier jaar. Na al een paar keer gekeken te hebben bij de
kleuters, hoort ze er nu echt bij. Welkom, Sanne!! We wensen je een heel goede tijd op De
Regenboog!
Pensionering
Zoals velen van u al weten, bereik ik in mei 2022 de pensioengerechtigde leeftijd. Samen met
het CvB van Aves is afgesproken dat ik nog tot de zomervakantie blijf werken op De Regenboog.
Op 1 september 2002 werd ik hier directeur en mocht ik beginnen in een prachtig nieuw
gebouw, waarin ook de overige scholen van Creil gevestigd waren. Heel bijzonder voor die tijd.
Allerlei herinneringen komen naar boven, maar het is nog veel te vroeg daarover nu al te
schrijven, want het duurt nog wel even voordat ik werkelijk afscheid neem. Zoals al de
achterliggende jaren zal ik me ook de rest van dit schooljaar met veel liefde en plezier voor de
school inzetten. Laten we er met elkaar nog een mooie tijd van maken.
In de bijlage vindt u een brief van het CvB van Aves over mijn pensionering.

Weer op school
Wat was het fijn de kinderen van unit 2 ook weer de school in te zien komen afgelopen
woensdag. Nog niet allemaal, maar wel het grootste gedeelte. De “thuis” kinderen betrekken
we elke dag bij het onderwijsgebeuren op school. Ze doen bijna de gehele dag mee met de rest
van de klas en maken hun werk thuis. We realiseren ons dat dit voor u, als ouders, een extra
belasting is. We bedanken u voor de begeleiding thuis! Ik vind het belangrijk hier ook een woord
van dank uit te spreken voor de leerkrachten, die er alles aan doen om ook de “thuiszitters” van
goed onderwijs te voorzien. Geweldig! Bedankt!!
Alle zieken en noodgedwongen ‘thuiszitters’ binnen onze schoolgemeenschap wensen we
sterkte en beterschap!!
Voorleeswedstrijd
Gelukkig hebben we de voorrondes van de voorleeswedstrijd fysiek kunnen afronden. De
kinderen van de groepen 7 en 8 hebben allemaal hun beste beentje voorgezet. Kimayah,
Gatelyn, Nora en Irene kwamen uiteindelijk als beste uit de bus en doen a.s. dinsdag mee aan de
schoolfinale. Helaas mogen er dit keer geen ouders/verzorgers komen luisteren. We gaan kijken
of we dit digitaal kunnen organiseren. U hoort hier maandag meer over.
Sinterklaas
Ook dit jaar kunnen we Sinterklaas niet ontvangen binnen de schoolmuren. Maar gelukkig komt
hij wel. De kinderen zullen hem buiten verwelkomen en alle onderbouwgroepen van de beide
scholen zullen zich aan hem presenteren. Helaas moeten we u als ouders/verzorgers hierbij
missen. We gaan er een mooie dag van maken met de kinderen. De kinderen van unit 2 kunnen
hun cadeautje met surprise en gedicht vrijdagochtend tussen kwart over acht en half negen een
voor een naar binnen brengen.
Informatieavond
Zoals u al in de vorige Regendruppel hebt kunnen lezen organiseren we op woensdagavond
8 december een informatieavond.
De avond zal digitaal plaatsvinden. U krijgt via Teams een uitnodiging. Betty zal de avond
openen met het algemene gedeelte. Daar krijgt u een aparte uitnodiging voor. Daarnaast krijgt u
een uitnodiging (of meerdere) voor de informatierondes in de units.
19:30
19:45
20:05
20:25
20:45

Opening Betty
Start ronde 1
Start ronde 2
Start ronde 3
Einde

De leerkrachten van de units geven dan specifieke informatie over het reilen en zeilen in units. U
kunt binnenkort dus meerdere uitnodigingen verwachten. Als u deze accepteert zal dit
automatisch in uw agenda komen. U kunt ook (bij aanvang) klikken op de link in de mail. U hoeft
dus niets te installeren. Eigenlijk gaat het hetzelfde als bij de oudergesprekken. Mocht u tijdens
de avond vragen hebben dan kunt op het handje klikken (rechtsboven in beeld). Hieronder kunt
u zien wanneer u bij welke ronde wordt verwacht.
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij Joris of Roos.

Informatieavond 8 december
Ronde 1 (19:45-20:05)
Unit 1a
Meilin
Aaya
Luca
Daan
Shauwnney
Mika
Noémi
Janneke
Angelina
Dave
Ronde 2 (20:05-20:25)
Unit 1a
Thijs
Liam
Jededayah
Mirre
Noud
Ronde 3 (20:25-20:45)
Unit 1a

Agenda
Maandag 29 november
Dinsdag 30 november
Woensdag 1 december

Donderdag 2 december
Vrijdag 3 december
Woensdag 8 december

Unit 1b
Matthijs
Alija
Sebastian
Liza
Sophie
Karolien
Christianne
Tygo H.
Tygo B.
Jurre

Unit 2
Kimayah
Michael
Amy & Noaz
Daniël, Jozua & Irene
Ruben Schraal
Ian
Ninthe
Eva
Jesayah & Jeremiah
Esmee

Unit 1b
Dahliya
Sofie
Chellsey

Unit 2
Lissa & Nora
Ruben & Naomi
Ismael
Joanne

Unit 1b

Unit 2
Levy
Gatelynn
Dion
Max

Weekopening juf Roos
Schoolfinale voorleeswedstrijd
Observatie op de werkvloer door onze
schoolconceptbegeleider.
teamvergadering
MR-vergadering
Sinterklaas
Informatieavond via Teams

Over de nieuwe Corona-maatregelen zult u via Parro op de hoogte gehouden worden.
Een heel prettig weekend, mede namens het team, Betty Lok-Zelhorst

