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Agenda
-

Ma. 10 december ........ Tweede adventsviering
Do. 13 december...... Studiedag (alle leerlingen vrij)
Ma. 17 december ........ Derde adventsviering
Do. 20 december ........ Vierde adventsviering en kerstviering
Vr. 21 december ...... Studiedag (alle leerlingen vrij)

Kerstvakantie 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019
-

Ma. 7 januari.............. Start blok 4 DVS: ‘Wij hebben hart voor elkaar’
Wo. 9 januari ............. Luizencontrole
Wo. 9 januari ............. Vergadering AC
Do. 10 januari ............ Start schoolkoor groep 3/4/5 en 6/7/8
Ma. 14 januari ............ Techniekles
Do. 17 januari ............ Start kleuterkoor en schoolorkest

Update nieuwbouw
Na
het
goedkeuren
van
het
aanvullend
krediet
in
de
gemeenteraadsvergadering van 29 november heeft de gemeente direct actie
ondernomen om de aanbesteding af te ronden. Dit betekent dat de opdracht
voorlopig is gegund aan één van aannemers die zich had ingeschreven. Er
volgt nu de Alcatel-termijn. Dat betekent dat alle inschrijvers bezwaar kunnen
maken tegen de gunningsbeslissing. Deze termijn loopt eerdaags af. In januari
zal het zogenaamde ‘bouwteam’ voor het eerst bij elkaar komen.
Het
bouwteam bestaat uit in ieder geval de aannemer, de projectleider van de
gemeente en het bureau voor bouwmanagement. Onder andere zal de
planning op de agenda staan.

___________________

___________________

Volg ons ook via:

Kerstviering 2018
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 kerstwandeling aan de beurt. Vandaag krijgen
alle kinderen de uitnodiging voor deze kerstwandeling mee naar huis. De
uitnodiging vindt u ook als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Tot aan het kerstfeest besteden
we in de klas aandacht aan de
voorbereiding op Kerst. Dat doen
wij ook tijdens de
adventsvieringen met alle
groepen samen. Het thema van
het kerstproject is dit jaar:
‘Iedereen telt mee’.

Nieuw fotoalbum
Hieronder vindt u de link naar het fotoalbum van de podiumbeurt van groep 3 en groep 6. Met dank aan
de foto-ouders! I.v.m. privacy-redenen werkt de link niet in de online-versie van de nieuwsbrief.

Prikbord: Adventsviering in de Michael-Laurenskerk
Advent in de Michael-Laurenskerk - zondag 9 december kinderwoorddienst en 2de advent. Op zondag 9 december is
er kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk, Kerklaan in De Bilt, de viering begint om 09:30 uur (dus een uurtje
eerder!). In de kerk zijn de voorbereidingen voor Kerst in volle gang: de kaarsen op de adventskrans worden één
voor één aangestoken en de kleur paars, de kleur van soberheid, komt overal terug. Nog drie weken en dan is het
Kerst, het feest van blijde verwachting, het feest waarbij we vieren dat Jezus werd geboren. Een feest waarbij we elk
jaar weer hopen en verwachten dat we met elkaar een begin maken om de wereld een beetje mooier te maken. Deze
zondag bereiden we ons met de kinderen voor door naar het verhaal van Johannes de Doper te luisteren, een goede
vriend van Jezus. Hij zag net als wij nu uit naar de komst van Jezus en de komst van de vrede. Kom met ons
luisteren naar de verhalen en bereid je zo samen met ons voor op Kerst! Op weg naar het Koningskind! In de folder
meer informatie over het adventproject. Noteer ook alvast de volgende data:



16 december gezinsviering om 10:30u



23 december kinderwoorddienst om 10:30u

Prikbord: Kinderkerstnachtdienst Nieuwe Kerk
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer met daarin meer informatie over de kindernachtdienst in de
Nieuwe Kerk. Ook leest u daarin hoe kinderen zich kunnen aanmelden als zij willen meezingen in het koor, de musical
of het orkest.

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.

