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Advent  

Maandag steken we al weer de 2e Adventskaars aan. We gaan verder met de verhalen over Ruth. Ruth 

gaat in de nacht naar Boaz toe. Ze vraag of hij voor haar en Noömi wil zorgen. Dat wil Boaz, maar er is 

iemand anders die ook familie is. Als diegene zegt dat hij zijn rechten niet laat gelden, kunnen Boaz en 

Ruth trouwen. Er wordt een kind geboren – het is het begin van het koningshuis van David. 
Het thema is : Dit is je kans!!! De verhalen komen uit Ruth 2 en 4. 

 
 

Welkom 
Woensdag kwam Malakhai bij ons op school. De afgelopen vier jaar woonde hij, samen met zijn broer en 
ouders in Engeland. Deze week kwamen ze in Creil wonen. We heten het gezin Paap van harte welkom 
binnen onze schoolgemeenschap en wensen Malakhai en zijn ouders een goede tijd op de Regenboog. 
Welkom Malakhai. We hopen dat je je snel thuis zult voelen op onze school, Malakhai! 

 
 

Corona 
Vandaag, vrijdag, hebben we op school geen kinderen meer die te maken hebben met het Covid-19 
virus. Het is heel prettig te merken dat u heel goed omgaat met de afspraken. Kinderen met 
verkoudheidsklachten, ook milde klachten, blijven keurig thuis en worden getest. Heel fijn! Ook kwamen 
de kinderen van groep 6 t/m 8 zomaar uit eigen beweging met een mondkapje op school. Ook al zo 
geweldig!  
Vanaf nu volstaat bij milde klachten ook een zelftest.  Als er positief getest wordt, is het advies daarna 
nogmaals bij de GGD te laten testen. Ook bij heftigere klachten, als koorts en flink hoesten is het 
dringend advies te laten testen bij de GGD.  
Zelftests voor de kinderen worden volgende week op school bezorgd. Als u voor uw kind (6 t/m 8) een 
zelftest wilt gebruiken, kunt u deze op school vragen. De overheid adviseert voor kinderen van  
groep 6 t/m 8 tweemaal per week preventief een zelftest af te nemen. Bij kinderen die de afgelopen acht 
weken positief getest zijn op Covid-19 hoeft geen test te worden afgenomen. Men gaat ervan uit dat bij 
deze kinderen geen besmetting kan optreden. 

 
 
 
 



Voorleeswedstrijd  
Afgelopen dinsdag hebben we ondanks alles, toch de 
voorleeswedstrijd kunnen houden. Irene, Gatelynn, Kimayah en 
Nora streden om de titel: Voorleeskampioen van De Regenboog. 
Je kon goed merken dat de meisjes heel erg goed geoefend 
hadden; ze lazen allemaal veel beter voor, dan in de voorrondes. 
Het was voor de jury dan ook niet gemakkelijk een keuze te 
maken, maar uiteindelijk was de keuze unaniem. Gatelynn werd 
onze nieuwe voorleeskampioen en mag onze school gaan 
vertegenwoordigen in Emmeloord. Van harte gefeliciteerd, 
Gatelynn. Ook een compliment voor Nora, Kimayah en Irene. 
Jullie hebben het ook geweldig gedaan!  
Het was heel fijn dat de ouders/verzorgers van de voorlezers 
online mee genoten.    
We willen de jury, bestaande uit meneer Boon (online), juf 
Maaike, juf Wilianne en Naömi heel hartelijk bedanken voor hun 
verantwoordelijke juryrol.  

 
 

Sinterklaas 
Vanochtend hebben we Sinterklaas ontvangen op 
het schoolplein met alle kinderen van de 
Samenwoonschool. Sint en zijn Pieten kwamen in 
een heuse pick-up, behendig bestuurd door één 
van de Pieten. Nadat de Sint, welkom geheten 
was door meester Theo, kreeg hij vanuit de bak 
van de pick-up een heel programma 
voorgeschoteld. Alle onderbouwgroepen gaven 
acte de presence. Zo vertelden de kinderen van 
groep 3 en 4 allemaal zelfbedachte moppen aan 
Sinterklaas en de kleuters zongen een medley van 
Sinterklaasliedjes. Juf Roos praatte als een ware presentator alles aan elkaar. 

Er waren ook nog dansjes, andere liedjes en een gympresentatie. Hoewel het best koud was op het plein, 
was deze ontmoeting met Sinterklaas en zijn pieten heel geslaagd. 
De kinderen werden, terug in een warme school, verwend met een cadeautje. 
De kinderen van groep unit 2 hadden weer prachtige surprises en gedichten gemaakt bij de cadeautjes. 
Een lust voor het oog! Bedankt allemaal!!!           

 



 

Ouderavond 
A.s. woensdag is de online-ouderavond. In de vorige Regendruppel heeft u hierover al veel informatie 
gekregen. De uitnodigingen worden maandag verstuurd. We heten u alvast van harte welkom! Deze keer 

zult u zelf voor de thee/koffie moeten zorgen!       

 

Agenda 

maandag 6 december weekopening: juf Annemieke 

woensdag 8 december  informatieavond via Teams 

woensdag 15 december studiedag team; kinderen vrij 

 
Een heel fijn Sinterklaasweekend gewenst, met hartelijke groet, namens het team, 
Betty Lok-Zelhorst 


