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Kerstviering



Actie Abong Mbang



Nieuwsbrief
m

Agenda
-

Do. 10 januari ............ Start schoolkoor groep 3/4/5 en 6/7/8
Ma. 14 januari ............ Techniekles
Wo. 16 januari ........... Thema-koffie-inloop VO voor ouders groep 7
Do. 17 januari ............ Start kleuterkoor en schoolorkest
Vr. 25 januari ............. Actie Abong Mbang

Kerstviering
We kijken terug op een mooie kerstviering. Fijn dat u er was. Alle betrokkenen
ontzettend bedankt voor de medewerking! Meer foto’s volgen later.

Thema-koffie-inloop
VO

_________

___________________

___________________

Volg ons ook via:

Open podium voor het goede doel
Op vrijdag 25 januari organiseert De Regenboog een open podium om geld op
te halen voor ons vaste goede doel: de stichting Kinderen van Abong Mbang.
Deze stichting ondersteunt projecten die kansen vergroten van kinderen in
Oost-Kameroen. We nodigen u van harte uit om op 25 januari tussen 12.30
en 13.45 uur de klassen te bezoeken en te genieten van de prachtige
optredens die de kinderen hebben voorbereid. We hopen dat u kleingeld mee
wilt nemen, want in alle klassen zullen er kinderen collecteren voor het goede
doel. De kinderen treden op in 3 tijdsblokken zodat iedereen de tijd heeft om
verschillende klassen te bezoeken. Het precieze programma van alle optredens
volgt nog. Uiteraard zijn andere familieleden, vrienden en kennissen van de
kinderen ook van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen en zo ons
goede doel te steunen.
Hulp gezocht:
We zijn op zoek naar ouders die van
12.00 tot 12.45 uur willen helpen
met de verkoop van koffie en thee in
de hal. U kunt zich hiervoor
aanmelden door een mail te sturen
naar
Anique
Diepeveen:
adiepeveen@regenboog-debilt.nl
Tandenborstels gezocht:
Naast dat wij geld gaan ophalen tijdens het open podium, gaan wij de
komende tijd ook nieuwe tandenborstels inzamelen.

Stichting Kinderen van Abong Mbang heeft een hygiëneproject en als onderdeel daarvan hebben zij het
tandenpoetsen op de scholen daar geïntroduceerd. De kinderen hebben een klein tasje in hun klas waarin
hun eigen tandenborstel en een tube tandpasta zit. Deze tandenborstels zijn aan vervanging toe en er zijn
weer veel nieuwe kinderen. We hopen dat er veel mensen zijn die wat nieuwe tandenborstels willen
doneren voor de kinderen daar. In de hal van Het Lichtruim en in groep blauw op Het Mereltje vindt u
dozen waar u de nieuwe tandenborstels in kunt doen.
Op de website http://kinderenvanabongmbang.nl kunt u meer informatie vinden over deze stichting en
hun verschillende projecten.
Thema-koffie-inloop VO
Naast de reguliere koffie-inlopen, hebben we
gedurende het jaar ook enkele thema-koffieinlopen. Volgend week vindt er één plaats over
het thema voortgezet onderwijs. Alle ouders
van groep 7 zijn van harte uitgenodigd om op
woensdag 16 januari van 8.30 uur tot uiterlijk
9.15 uur onder het genot van een kopje
koffie/thee een korte presentatie over het
onderwerp te horen. Van harte welkom! Er is
een aparte uitnodiging verstuurd met meer
informatie.

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.

