
Terugkoppeling ALV van de AC 

Op 13 november vond de ALV van de activiteitencommissie plaats. Tijdens 

deze avond presenteerde de AC haar jaarcijfers en werd de nieuwe 

ouderbijdrage vastgesteld. D.m.v. een mooie presentatie en een superleuke 

film liet de AC zien waar het geld voor de ouderbijdrage aan wordt besteed. 

Binnenkort ontvangt u een betaalverzoek voor de ouderbijdrage 2019-2020. 

De handout vindt u in de bijlage.  

 

 
 

Klik op de afbeelding om de film te bekijken  
(link werkt ivm privacyredenen) niet in de online versie) 

 

Wij bedanken de AC en de andere hulpouders voor hun fantastische inzet voor 

de school. Samen maken we het onderwijs aan onze leerlingen beter en 

leuker! 

 

Sinterklaas op De Regenboog 

Op 4 december brengt de Sint een bezoek aan De 

Regenboog. De kinderen hoeven dan geen 

fruit/drinken mee te nemen voor de ochtendpauze. 

Wel moeten de kinderen die dag gewoon eten/ 

drinken meenemen voor de lunch. Wij nodigen u 

van harte uit om de Sint mee welkom te heten op 

het plein.  

 

 

 
 

Uitnodiging: 

Sinterklaas sing-along! op dinsdag 3 december speelt onze huispianist voor 

schooltijd Sinterklaasliedjes in de grote hal. Iedereen is vanaf 8:20 uur van 

harte welkom om mee te komen zingen! 
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Ma. 2 december .......... Adventviering 1 (alle groepen) 

- Wo. 4 december ......... Sinterklaas op De Regenboog 

- Ma. 9 december .......... Adventviering 2 (alle groepen) 

- Di. 10 december ......... AC-vergadering 

- Ma. 16 december ........ Adventviering 3 (alle groepen) 

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

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

 

- Kerstvakantie: ma. 23 december t/m vr. 3 januari - 

  

 

 

 

 

  

http://www.regenboog-debilt.nl/


Oproep foto-ouders 

Sinds enige tijd is Dolf van Maarseveen onze nieuwe coördinerende foto-ouder vanuit de AC. Dolf zorgt 

ervoor dat de foto’s die worden gemaakt door de foto-ouders verzameld worden en maakt daar leuke 

albums van. Hieronder vindt u de links naar enkele albums. Dolf is nog op zoek naar nieuwe foto-ouders 

die tijdens diverse schoolactiviteiten foto’s willen maken. Wie kan af en toe, al is het maar eventjes bij 

activiteiten wat foto’s maken? Lijkt het je leuk, meld je dan aan bij Dolf (0620294920) dan voegt hij je 

toe in de foto-ouders groep! Aanmelden kan ook door een mail te sturen aan de directie. Klik op de links 

om de albums te bekijken. NB: i.v.m. privacy-redenen werken de links niet in de online versie van de 

nieuwsbrief.  

Creamiddag groep 6-7-8 (Foto-album deel 1) 
Creamiddag 6-7-8 (Foto-album deel 2) 

     Creamiddag groep 6-7-8 (film) 
 

Muziekimpuls 

De afgelopen weken vonden er speciale muzieklessen plaats in het kader van het 

derde en laatste jaar van de muziekimpuls. Joke en Cynthia (vakdocenten van 

de muziekschool) hebben in alle groepen aandacht besteed aan het onderdeel 

‘zang’. De focus lag op het goed en mooi zingen van klassieke en nieuwe van 

Sinterklaasliedjes.  We willen Het Kunstenhuis bedanken voor de fijne 

samenwerking. Later in het jaar sluiten we de muziekimpuls af met een laatste 

ronde koren en orkesten. Daarover t.z.t. meer.  

 

Kerst 2019 
Op De Regenboog geven we op verschillende manieren invulling aan 

de kerstviering. De viering in de kerk, de viering in de klas en de 

kerstwandeling wisselen elkaar af. Dit jaar is de viering in de klas aan 

de beurt. Op donderdag 19 december zal de viering voor de 

leerlingen om 19.00 uur starten. Om 19.45 uur gaat de deur open 

voor de ouders voor een gezamenlijk moment in de hal van de 

school. Daarna is er op het plein een gezellig samenzijn. Binnenkort 

krijgen alle kinderen de uitnodiging mee naar huis. 
 

Tot aan het kerstfeest besteden we in de klas aandacht aan de 

voorbereiding op Kerst. Dat doen wij ook tijdens de adventvieringen 

met alle groepen samen. Het thema van het kerstproject is dit jaar: 

‘Vrede is dichtbij’. 
 

Prikbord: bericht uit de kerken - Kerst in de Michaëlkerk  

Nog een kleine maand en dan is het alweer Kerstmis. We zien het aan de dagen die korter worden, de 

lichtjes in de tuinen en aan de gevels. Sinterklaas is nog druk met alle bezoekjes, in de kerk ontsteken we 

de komende weken één voor één de Adventkaarsen. We bereiden ons voor op Kerstmis, de geboorte van 

Jezus. In de Michael-Laurenskerk volgen we 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: 

 1 december – 10:30 

 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: Winterfair kinderboerderij Reinaerde 

 

Op zaterdag 14 december vindt de jaarlijkse Reinaerde winterfair in de schaapskooi naast onze school 

weer plaats. Van harte aanbevolen! 

 

PS: Er zijn nog kraampjes te huur!   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


