
Kerst 
 

Advent 

De komende twee weken staan in het teken van Advent en Kerst. In de klas 

zal hier iedere dag aandacht voor zijn. We steken kaarsen aan, luisteren naar 

verhalen en zingen met elkaar. Wij volgen hierbij onze methode ‘Trefwoord’. 

Het thema voor dit jaar is: ‘Kerst, feest van geven’. In alle verhalen zal het 

sleutelbegrip ‘geven en ontvangen’ centraal staan.  

 

Kerstviering  

Op donderdag 21 december houden wij 

onze kerstviering in de Opstandingskerk 

aan de Brandenburgerweg. De viering is 

een sfeervol samenzijn, waarbij we 

samen zingen en het kerstspel ‘Een 

Koninklijk Kerstfeest’ voor u zal worden 

opgevoerd. Alle leerlingen leveren hier 

een bijdrage aan. In de Opstandingskerk 

is beperkt plaats. Voor ieder gezin van 

De Regenboog zijn maximaal 2 stoelen 

beschikbaar. U krijgt daarom per gezin 

twee kaartjes. U kunt deze zelf gebruiken of aan een familielid geven. 

Volgende week ontvangt u de officiële uitnodiging. De viering in de kerk start 

om 19.00 uur en zal rond 20.00 uur weer afgelopen zijn.  

 

Afscheid schoolgebouw 

De viering heeft een bijzonder tintje omdat deze donderdag ook de laatste dag 

in ons gebouw zal zijn. Wij willen hier graag bij stilstaan. Wij verwachten alle 

ouders, samen met hun kind(eren), om 18.15 uur op het schoolplein. We 

nemen dan samen afscheid van de school. Daarna lopen wij in een lange en 

mooi verlichte stoet met elkaar naar de Opstandingskerk.  

Tijdens deze wandeling bent u zélf verantwoordelijk voor uw kind(eren). Het is 

de bedoeling dat zij bij u blijven lopen. Omdat het een lange stoet zal zijn, is 

dit voor ieders veiligheid extra belangrijk. Wij zullen de leerlingen hier in de 

klas ook duidelijke instructies voor geven. Kunt u zelf niet meelopen? Dan 

vragen wij u vriendelijk om zelf een ander gezin te vragen om 

verantwoordelijk te zijn voor uw kind(eren).   
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- di. 12 december ......... Actiedag PO (school dicht) 

- di. 12 december ......... Muziekles (blokfluit) na schooltijd 

- vr. 15 december ......... Muziekles (slagwerk) na schooltijd 

- di. 19 december ......... Bezichtiging tijdelijke huisvesting 

- do. 21 december ........ Kerstviering Opstandingskerk (alle groepen) 

- vr. 22 december ......... Leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 

- ma. 8 januari ............. Leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 

 

- Kerstvakantie: vrijdag 22 december t/m maandag 8 januari - 

 

- wo. 10 januari ............ Luizencontrole 

- wo. 10 januari ............ Vergadering AC 
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Meeneemhoek 
Waar eerst het bed van Sinterklaas stond, is nu een ‘meeneemhoek’ ingericht. Hier verzamelen wij 

materialen die nog bruikbaar zijn, maar niet meer meegaan naar de tijdelijke huisvesting of nieuwbouw.  

U bent vrij om hier iets uit te zoeken en mee te nemen. U mag ook iets meenemen voor een ander als u 

weet dat deze persoon het goed kan gebruiken.  

 
Tijdelijke huisvesting 
Een aantal ouders heeft vragen gesteld over parkeermogelijkheden bij onze tijdelijke locatie. Als u met de 

auto komt is het de bedoeling dat u parkeert in de parkeervakken vóór Het Lichtruim. Ook kunt u de auto 

kwijt op de parkeerplaatsen bij het winkelcentrum óf op de Melkweg. Natuurlijk hopen we dat iedereen zo 

vaak mogelijk op de fiets komt.  
 

Sinterklaas 
We kijken terug op een geweldig sinterklaasfeest. Heel veel dank aan 

iedereen die heeft geholpen! 

 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken    

Advent en Kerst in Michael-Laurenskerk zondag 10 december kinderwoorddienst en 2e Advent 

Sinterklaas heeft het land weer verlaten en we gaan op naar Kerst. Op zondag 10 december vieren dan 

alweer de 2de Adventzondag en is er  kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk, de viering begint om 

10:30 uur. Op de zondagen voor het Kerstfeest bereiden we ons voor op het geboortefeest. Het Advent-

project voor de kinderen is dit jaar vol van verwachting! We luisteren daarbij naar verhalen van lang 

geleden, van profeten die ook uitkeken naar een bijzondere gebeurtenis. De profeten vertelden die 

verhalen aan de mensen om ze hoop te geven op een nieuwe en betere toekomst! Zou dat gevoel van 

verwachting toen en nu heel erg verschillend zijn? We proberen dat te ontdekken met de kinderen van nu 

in de verhalen van toen. Noteer ook alvast de volgende kinderwoorddienst op 17 december 2017 en de 
gezinskerstviering op 24 december 2017.  

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 

Oefenen voor Kinderkerstnachtdienst Opstandingskerk 

Aanstaande zondag gaan we weer oefenen voor de Kinderkerstnachtdienst. Een aantal van jullie heeft al 

een keer of zelfs meerdere keren meegedaan en weten dat het leuk is om mee te werken. De muzikale 

leiding ligt bij Joke Firet-Stegeman. Alle kinderen die van zingen en/of muziek maken en/of van acteren 

houden: wees welkom (zie bijlage voor meer informatie). 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 

Kinderkerstfeest in de Dorpskerk 

Op 17 december is om 17.00 uur een kinderkerstfeest in de Dorpskerk in de Bilt. Het thema van de 

bijeenkomst is: Laat het Kerst zijn. Iedereen is van harte uitgenodigd. Een speciaal welkom voor alle 

kinderen (zie ook de bijlage). 

 

Prikbord 
 
Winterfair bij kinderboerderij  

Zaterdag 10 december is er een leuke winterfair bij de kinderboerderij direct naast de toekomstige 

tijdelijke schoollocatie. Gratis entree, en alle opbrengsten van verkoop zijn voor de kinderboerderij zelf 

(zie de bijlage voor 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 en in het folderdisplay in de hal van de school. 

 


