
Kerst 
 

Kerstviering  
Op donderdag 21 december 

sluiten we de kerstperiode op 
school af met een kerstviering in 

de Opstandingskerk aan de 1ste 
Brandenburgerweg. Het thema 

van de dienst zal zijn: ‘Kerst, een 
feest van geven!’. 

 
Ondanks dat de Opstandingskerk de grootste kerk in de 

omgeving is, is er maar beperkt plaats. Dit betekent dat er voor 

ieder gezin van De Regenboog maximaal 2 stoelen beschikbaar 
zijn. Aan wie (ouder, oom/tante, opa/oma) u deze twee stoelen 

ter beschikking stelt kunt u zelf bepalen. Vandaag krijgen alle 
oudste kinderen een uitnodiging met twee toegangsbewijzen mee 

naar huis. Het is de bedoeling dat de twee personen van uw gezin 
deze toegangsbewijzen bij de deur laten zien.  

 
Afscheid gebouw en lichtjeswandeling  

Voorafgaand aan de dienst nemen we afscheid van ons gebouw 
aan de Aeolusweg. We starten om 18.15 uur op het schoolplein. 

Het gebouw zal op symbolische wijze gesloten worden, waarna 
we in een lange, mooi verlichte optocht met elkaar naar de 

Opstandingskerk lopen. De kinderen maken op school een 
lantaarn die ze tijdens de wandeling kunnen meedragen. 

 

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 andere ouder 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. 19 december ......... Bezichtiging tijdelijke huisvesting 

- do. 21 december ........ Afscheid gebouw en kerstviering Opstandingskerk  

- 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 

- do. 11 januari ............ MR vergadering 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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


De viering in de kerk start om 19.00 uur en zal rond 20.00 uur weer afgelopen zijn. 

Daarna is het tijd voor een welverdiende kerstvakantie voor de kinderen en gaat het 
team zich richten op de echte verhuizing in de kerstvakantie. 

 
Weggeefhoek 

De weggeefhoek wordt al goed door u 
gevonden. Neem gerust vaker een kijken, want 

iedere  dag leggen wij nieuwe spullen in de 

hoek. U bent vrij om 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.  

 
Bezichtiging tijdelijke huisvesting 

Volgende week dinsdag is er van 14.15 - 15.15 uur de mogelijkheid om de tijdelijke 
huisvesting met uw kind(eren) te bekijken. Het is dan nog niet ingericht, maar u krijgt 

wel een indruk van hoe het er straks in de tijdelijke huisvesting aan toe gaat. Komt u 
met de auto, dan kunt u aan de voorzijde van Het Lichtruim parkeren. Fietsen kunnen 

aan de achterzijde worden geparkeerd.  
 

Onze ingang naar de lokalen in Het Lichtruim bevindt zich aan de achterzijde. Wij 
gebruiken dus niet de hoofdingang van het gebouw aan de voorzijde! (zie afbeelding). 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

Onze eigen ingang naar Het Mereltje (doorsteekje aan de zijkant van het plein) wordt 
pas in de kerstvakantie gerealiseerd. Dinsdag a.s. gebruiken wij daarom de hoofdingang 

nog even.  

 
De leerlingen van groep 8 zullen, herkenbaar aan gele hesjes, aanwezig zijn om u de 

weg te wijzen. Wij zien u graag dinsdag a.s.!    
 

 
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. 

 
 

 

 

Ingang voor groep  
3 t/m 8 in 

Het Lichtruim 

Lokalen Regenboog 

groep 1-2 in 
‘t Mereltje 

Ingang voor groep 1-2 

(doorsteek tussen 
pleinen) 

Pas beschikbaar vanaf 

de eerste schooldag in 
januari, dinsdag a.s. is 

de hoofdingang aan de 
voorzijde open! 

Lokalen Regenboog 
groep 3 t/m 8 in 

Het Lichtruim 
Ingang bezichtiging 

dinsdag a.s. 


