
Sinterklaas op De Regenboog 

Op 4 december hebben we een geweldige dag met de Sint en zijn Pieten 

gehad. De foto-ouders hebben foto’s gemaakt. Klik hier om het album van de 

aankomst te bekijken. Klik hier voor een filmpje van deze foto’s. Het foto-

album over de viering in de klassen vindt u hier. En ook hier is een filmpje van 

gemaakt. Graag bedankt wij de Activiteitencommissie voor de goede 

organisatie en de Regenbooghuisband voor de mooie muzikale omlijsting! 

 

Kerst 2019 - Adventviering 2 
Nu de Sint weer op weg naar Spanje is, richten wij alle aandacht op Kerst. 

Deze week vond de tweede adventviering plaats. Gezellig met elkaar in de 

grote versierde hal zingen en luisteren naar verhalen. De voorbereiding werd 

dit keer gedaan door groep 1-2 Rood en groep 5.  De tweede kaars brandt. 

Kerst komt steeds dichterbij. 

 

Foto’s adventviering: 

Dit keer was er bij de 

adventviering een foto-ouder 

aanwezig. Het album van de 

viering kunt u hier bekijken (i.v.m. 

privacy-redenen werkt de link niet 

in de online-versie). Dolf en 

Janneke bedankt! 

 

Uitnodiging: 

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de Kerstviering 2019 op donderdag 

19 december. In onze vaste driejarige cyclus is het na de viering in de kerk en 

de kerstwandeling nu weer tijd voor de variant waarbij de kinderen met de 

leerkracht een viering in hun eigen klas houden. De groepen 1-2 vieren de 

met elkaar in het speellokaal in Het Lichtruim. De groepen 3 t/m 8 in hun 

eigen lokaal. De inloop is vanaf 18:50 uur en de vieringen starten om 19.00 

uur. De viering vindt plaats zonder aanwezigheid van de ouders, maar u bent 

wel van harte uitgenodigd om 19.45 uur voor een gezamenlijke afsluiting met 

de hele school. Mis het niet! Aansluitend is er een gezellig samenzijn, zodat 

iedereen elkaar – onder het genot van warme chocolademelk en glühwein - 

goede feestdagen en een gelukkig nieuwjaar kan wensen! 

 

Het kerstontbijt 

Op vrijdag 20 december is er in de klassen een kerstontbijt. De kinderen 

worden om 8.30 uur op school verwacht. Vanaf maandag 16 december  

kunnen kinderen en ouders kiezen welke lekkernijen zij gaan verzorgen voor 

het ontbijt. We gaan er met elkaar een gezellig ontbijt van maken! Van de 

kinderen wordt verwacht dat zij een eigen bord, beker en bestek meenemen.  

Het is handig om hierop de naam van het kind te schrijven. 

 

Voor de agenda: studiedag 6 januari 

Op maandag 6 januari zijn de leerlingen vrij i.v.m. en studiedag van het 

voltallige team van IKC De Regenboog. De pedagogisch medewerkers van de 

peutergroep en de BSO van Stichting Kinderopvang De Bilt en de leerkrachten 

van De Regenboog gaan samen o.l.v. onze ontwerpster aan de slag met het 

voorlopig ontwerp van de inrichting van het gebouw. In de middag brengen 
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Ma. 16 december ........ Adventviering 3 (alle groepen) 

- Do. 19 december ........ Adventviering 4 (alle groepen) 

- Do. 19 december ........ Kerstviering in de avond (alle groepen) 

- Vr. 20 december ......... Kerstontbijt 

 

- Kerstvakantie: ma. 23 december t/m vr. 3 januari - 
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we een bezoek aan de nieuwbouw, die zoals u kunt zien, voorspoedig verloopt. Het is de bedoeling dat 

het gebouw voor de kerst wind- en waterdicht is. Begin volgend jaar krijgt u een uitgebreide update.   

 

NB: Studiedagen staan aangekondigd in de kalender en de agenda in Social Schools en zijn nodig, omdat 

de leerlingen anders teveel uren maken in een jaar.  

 

Bericht van de AC: feesten en vieringen en duurzaamheid 

Wij proberen zo duurzaam mogelijk te zijn. Ons nieuwe 

gebouw is bijvoorbeeld bijna energieneutraal door de 

aanwezigheid van zonnepanelen en het koelen en verwarmen 

vanuit de aarde. Maar ook nu in de tijdelijke huisvesting 

kunnen we al ons steentje bijdragen. Bijvoorbeeld door 

kritisch te kijken naar onze verbruiksmaterialen. Samen met 

de AC hebben we keuzes gemaakt rondom de aanpak bij 

feesten en vieringen. 

 

Hieronder een bericht van commissie feesten en vieringen zelf:   

 

Duurzaamheid bij Feesten en Vieringen: 

Op school wordt er elk schooljaar veel materiaal gebruikt. Ook tijdens de vieringen die plaatsvinden 

worden er spullen aangeschaft om de feesten aan te kleden of te gebruiken als verbruiksmateriaal. Hoe 

kunnen wij er met elkaar voor zorgen dat we rekening houden met de natuur? Binnen onze commissie 

Feesten en Vieringen kijken wij naar diverse mogelijkheden. 

 

Dit schooljaar kopen wij bijvoorbeeld geen plastic bekertjes voor de kinderen bij de vieringen. Zo hebben 

we tijdens Sinterklaas ervoor gekozen om het budget van het schoencadeau bij het cadeau van 

Sinterklaas op 4 december te voegen, waardoor er meer budget te besteden was. Wat een vrolijke 

reacties hoorden wij van de kinderen toen ze het cadeau van Sinterklaas mochten uitpakken. ‘Yes, dit 

stond op mijn verlanglijstje!’ 

 

Voor het kerstontbijt vragen wij de kinderen zelf een bord en bestek mee te nemen, zodat wij na afloop 

niet allemaal plastic bordjes en bekertjes aan het weggooien zijn. Op deze manier dragen we allemaal ons 

steentje bij en genieten we vooral van het samen zijn in deze sprankelende feestmaand. Laten jullie het 

ons weten als je nog een goed idee hebt?!  

 

De ouders van de commissie Feesten en Vieringen  

Prikbord: Bericht uit de kerken 

Aanstaande zondag, 8 december is er kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk aan de Kerklaan in 

de Bilt. De viering begint om 11:00 uur. Nog maar drie weken en dan is het alweer Kerstmis en daarom 

steken we deze zondag de tweede kaars op de Adventskrans aan en wordt het weer een beetje lichter. 

In ons project volgen we dit jaar een aantal sterren. Geen wereldberoemde pop- of filmsterren, maar 

Bijbelse sterren die moedige dingen hebben gedaan, voorouders van Jezus. Wat kunnen we leren van 

hun verhalen, zijn zij een soort wegwijzers zoals ooit een echte ster in Bethlehem dat was voor de 

herders en koningen? 

We zijn benieuwd wat we gaan ontdekken! En we hopen dat er veel 

kinderen met ons mee komen ontdekken. Zo gaan we samen op weg 

naar het feest van licht, Kerstmis. Kom jij ook?  

Wanneer is er wat te doen?  

Kinderwoorddienst op:  

 8 december – 11:00 

 15 december – 10:30 
 22 december - 10:30 

Op Kerstavond (24 december, 17:30u) is er een gezinsviering 

waarin we met liedjes, verhalen en gebeden de geboorte van Jezus 

vieren. 

  

 



 

 

 

  Prikbord: Bericht uit de kerken 

 

Op 24 december is het kerstavond. Om 19.00 uur vieren we dat in de Oosterlichtkerk met het verhaal 

over de wonderfluit en verder natuurlijk veel zingen en muziek. Komen jullie ook?  

In de bijlage staat 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. 


