
Kerst 
Tussen de verhuisdozen in, is er hard geoefend voor de viering 

van morgenavond. We zijn er helemaal klaar voor. Hieronder de 
belangrijkste info nog eens op een rij. 

 
Generale repetitie 

Morgen zullen wij met alle kinderen rond 10.00 uur richting de 
kerk wandelen om daar de generale repetitie te houden. We zijn 

op tijd weer op school terug en zijn gewoon om 14.00 uur uit. 
 

Afscheid schoolgebouw 
Om 18.15 uur verzamelen we op het plein van de school. Daar 

zullen we kort stilstaan bij het afscheid van het huidige gebouw. 

We wandelen daarna samen naar de Opstandingskerk waar de 
viering om 19.00 uur zal beginnen.  

We vragen alle kinderen om dan hun 
zelfgemaakte lantaarn (krijgen ze 

morgen mee naar huis om 14.00 uur) 
mee te nemen. Tijdens de wandeling 

draagt u als ouder zelf de 
verantwoordelijkheid voor uw 

kind(eren). 
 

Viering 
Er is voldoende plaats voor 2 ouders per gezin. Voor broers en 

zussen die (nog) niet op school zitten, is helaas geen plaats. 
Vergeet uw toegangsbewijzen niet. 

 

In de kerk zullen de kinderen voorin plaatsnemen bij hun klas. 
Daarvoor zijn enkele rijen gereserveerd. U kunt op de overige 

banken plaatsnemen. 
 

Het is een goede gewoonte om tijdens 
onze vieringen ook te denken aan 

mensen die het minder goed hebben.  
Na afloop van de viering is er daarom 

een collecte voor de kinderen van 
Abong Mbang.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- 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/


Weggeefhoek 2.0 

De weggeefhoek is helemaal opgeruimd en weer gevuld met nieuwe spullen die wij niet 
meenemen naar de tijdelijke huisvesting. Er staan in de hoek o.a. wat meubels (tafels, 

krukken, computermeubels, bureaus, een bed en een bankje), maar ook diverse 
leermiddelen (leesboeken, puzzels e.d.). Neem gerust nog eens een kijkje en neem iets 

mee voor uzelf of voor een ander.  
 

   
 

Bezichtiging tijdelijke huisvesting 
Veel ouders en kinderen maakten gebruik van de mogelijkheid om de tijdelijke 

huisvesting in Het Mereltje en Het Lichtruim te bekijken. Ondanks dat het natuurlijk nog 
niet is ingericht, hopen we dat u een goed beeld heeft gekregen  van de ruimtes en de 

routes er naar toe. 
 

   
 
Foto’s Sinterklaas 

Klik op de onderstaande links om de foto’s van het sinterklaasfeest te bekijken. Foto-
ouders bedankt voor het maken van de foto’s en Renate bedankt voor het maken van de 

albums. Om privacyredenen werken de links niet in de internetversie van de 
nieuwsbrief.   
 

Foto's Sinterklaas deel 1   Foto's Sinterklaas deel 2 
 

Ouderfeest: Closing-party! 

Toch wel gek he? Laatste dagen in het oude gebouw…. Laten we er op een goede 
manier afscheid van nemen: met een drankje en een dansje! Geen kaartverkoop, 

gewoon allemaal komen! Dress to impress mag ;-) 
 

·         Wanneer: vrijdag 12 januari 2018, vanaf 20.30 uur 
·         Waar: het oude, vertrouwde Regenbooggebouw natuurlijk! 

·         Voor: alle (ex)ouders van de Regenboog 
 

Groet en tot dan! Sabrina (moeder Sanary groep 7), Joost (vader Luna groep 6 en Lola 
groep 4), Wendy (moeder Mirre groep 4 & Ella groep Oranje, Liesbeth (moeder Stef 

groep 3, Janne groep Rood) 

 



 

                

 
Wij wensen u heel fijne feestdagen en zien  

u graag op dinsdag 9 januari op de nieuwe locatie. 
 

 
 

 
 

 
 
                

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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. 

Lokalen Regenboog 
groep 1-2 in 

‘t Mereltje 


