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Nieuwsbrief nummer 4                                                                           Schooljaar 2019-2020 

Personeel 
 
Intern begeleider 
Via Social Schools heeft u een bericht ontvangen van juf Lidwien, 
intern begeleider op De Regenboog. Zij gaat De Regenboog 
verlaten om per 1 februari op de Bernadette Mariaschool te gaan 
werken. De laatste week van januari heeft juf Lidwien enkele vrije 
dagen dus haar laatste werkdag op De Regenboog zal donderdag 
23 januari zijn.  
 
Door deze overstap van juf Lidwien, ontstond er een vacature 

voor een intern begeleider op De Regenboog. 
 
Juf Monica heeft op deze vacature gesolliciteerd en is vervolgens 
aangenomen als de nieuwe intern begeleider op De Regenboog. 
Juf Monica rondt dit jaar haar ‘Master Educational  Needs en 
begeleiding‘ af. Zij wil haar kennis en ervaring graag in de praktijk 
gaan brengen als ib’er. 
 
Echter, de startdatum voor juf Monica als ib’er is nog nader te 
bepalen. Wij kiezen er niet voor om een willekeurige 
invalleerkracht voor groep 7 te plaatsen, de continuïteit in het 
lesgeven aan groep 7 blijft gegarandeerd.  

Pas wanneer we een goede en structurele oplossing hebben voor 
de vervanging van juf Monica in groep 7, zal zij taken van juf 
Lidwien gaan oppakken, eerder niet.  
Tot de tijd dat juf Monica structureel haar werk als intern 
begeleider zal gaan uitvoeren, wordt de continuïteit in de 
zorgbegeleiding voor de kinderen op De Regenboog eveneens 
professioneel ingevuld. Daar hoort u spoedig meer over. 

  
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Overig personeel 
Juf Sandra Merbis, die in januari de duocollega van juf Karen in 

groep 3 gaat worden, is al verschillende keren op school geweest 
om samen te werken met de kinderen en juf Karen. Zo heeft zij 
ook enkele voortgangsgesprekken gevoerd en meerdere ouders 
leren kennen. 
Wij zijn blij met deze enthousiaste en nieuwe collega! 
 
Juf Jolanda van der Ven, de nieuwe duocollega van juf Ileen 
vanaf half januari, is zich al helemaal aan het inwerken als 
invalleerkracht in groep 5 van de Bonte Pael. Zij vindt het heerlijk 
om weer aan een groep les te geven en dat is mooi om te horen. 
 
Leerkracht zijn is en blijft een prachtig en dankbaar 
beroep………… 

 

 

 
 

Maandag 9 december 
Groep 8 in de ochtend naar 

het Grotius College 
 

Meenemen: 
LED-lichtje 

 
Woensdag 18 december 

Kerstmusical kijken door groep 
1 t/m 8 

 
Meenemen: 

een bakje met natte oase en 
versiering 

 
Bord, bestek en beker met 

naam 
 

Donderdag 19 december 
Kerstontbijt alle groepen 

 
Schaatsen groep 5 t/m 8 

13:30 t/m 15:00 uur 
X TU Delft 

Mekelweg 8-10. 
 

Handschoenen verplicht! 
 

Kerstmusical 
Kijken door ouders 

18.00 uur 
19.30 uur 

Geen andere kinderen dan de 

musicalkinderen aanwezig! 

 
Vrijdag 20 december 

Inloop met kerstorkest en 
zingen in de aula 

 
Meenemen: 

Lege tas 
 

12.00 uur 
Kerstvakantie! 
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Sinterklaas 
Wat blijft Sinterklaas toch een geweldig feest!  
Voor kinderen maakt het gelukkig niets uit 
welke kleur Piet heeft en zij gaan dan ook 
helemaal voor alle gezelligheid, surprises en 

presentjes. 
Gisteren kwam Sint met zijn Pieten aan op 
het basketbalplein in een …………… DHL 
busje. Malle Piet had de chauffeur eerst nog 
de verkeerde straat ingestuurd maar heeft de 
weg naar De Regenboog gelukkig nog net op 
tijd gevonden.  
En wat een bijzonder leuk pakketje voor De 
Regenboog zat er in de bus! 
 
We zongen en sprongen erop los. Sint vindt 
het altijd erg gezellig op De Regenboog en 

heeft dan ook aan alle groepen een bezoek 
gebracht. Vooral in groep 1 tot en met 4 is hij 
extra lang gebleven. De Pieten hebben 
gedanst en gezongen met de kinderen en 
zakken met cadeautjes achter gelaten.  

 
In groep 5 tot en met 8 hadden de kinderen 

surprises gemaakt. Wat waren ze prachtig en 
grappig! Iedereen heeft ze in de aula kunnen 
bewonderen en de kinderen hebben met veel 
plezier hun cadeautje eruit gehaald. 
Met dank aan de ouderraad voor de 
ondersteuning bij dit fijne feest! 
 
Tot volgend jaar, Sint en Pieten! 
We zien jullie graag weer……. 
 
Groente-en fruitdagen 
Bij deze willen wij herinneren aan de 

groente/fruit dagen. Op dinsdag en 
donderdag is het de bedoeling dat de 
kinderen voor het tussendoortje groente en/of 
fruit meekrijgen. Wilt u ervoor zorgen dat uw 
kind dit ook inderdaad meekrijgt? 
 
Zo kunnen we samen een gezonde leefstijl 
stimuleren! 
 
Gescheiden afval in groep 1-2 
Groep 1-2  heeft bezoek gehad van Avalex. 
De kinderen kregen les over afval scheiden. 
Ze mochten het afval in de juiste kartonnen 

afvalbak gooien. Ook hebben ze in groepjes 

een 
memoryspel 
over afval 
scheiden 
gedaan. Ze 

waren heel 
fanatiek! Het 
was 
ontzettend 
leuk en als 
verrassing kreeg ieder kind het spel mee naar 
huis. 
 
Tutorlezen groep 3 
De kinderen van groep 8 hebben de kinderen 
van groep 3 
geholpen met 

lezen. Ieder 
kind uit groep 
3 was 
gekoppeld 
aan een kind 
uit groep 8 of 
een juf en zij 
gaan de 
komende periode op donderdagmiddag het 
eerste kwartiertje samen lezen. De kinderen 
van groep 8 transformeerden tot heuse juffen 
en meesters. 

 
Mooi dat de kinderen zo leren van elkaar! 
 
Onderzoekend en ontwerpend leren  
Groep 7 en 8 hebben les gehad van vier 
PABO-studentes. De studentes hadden de 
opdracht gekregen een onderzoekende en 
ontwerpende les te geven.  
De klassen hebben gekozen voor de 
bosbranden in Australië.  
Vanuit een onderzoeksvraag zijn de kinderen 
samenwerkend aan de slag gegaan.  

Ze onderzochten verschillende 
mogelijkheden om de branden te voorkomen 
of te bestrijden. Ze hadden ideeën over meer 
controles door de brandweer en politie tot 
watertanks die geplaatst worden en zelf 
brand signaleren. Slim bedacht……. 
Deze aanpak sluit mooi aan bij onze nieuwe 
manier va werken met Leskracht. Hierbij 
gaan de kinderen ook met onderzoeksvragen 
samen aan de slag. 
 
Afgelopen woensdag was er inloop voor de 
ouders van groep 6 t/m 8 om de eerste 
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themapresentaties van Leskracht te kunnen 
zien.  
 
Goed burgerschap! 
Vanuit groep 5 heeft Lissy het initiatief 

genomen tot een bijzonder actie.  
 

Zij wil graag, samen met u en de kinderen, 
oude mobieltjes inzamelen voor Stichting 
Opkikker! Voor iedere ingezamelde telefoon 
krijgt deze stichting namelijk een vergoeding.   
 
De opbrengst van de mobieltjesactie komt 
volledig ten goede aan de organisatie van 
Opkikkerdagen voor gezinnen met een 
langdurig ziek kind.   
 

Met dank aan de inzet van duizenden 
enthousiaste inzamelaars is Stichting 
Opkikker de afgelopen zeven jaar in staat 
geweest om in totaal meer dan 600.000 
mobiele telefoons in te zamelen. Ook dit jaar 
kunnen zij niet zonder uw hulp!   
 
Want de doelstelling voor 2019 is het 
inzamelen van maar liefst 80.000 telefoons.   
 
Breng uw oude telefoons dus mee naar 
school en help Stichting Opkikker om zieke 

kinderen op te kikkeren door middel van uw 
oude mobiele telefoon.   
 
Op https://mobieltjesactie.nl/ kunt u meer 
informatie vinden over deze actie.  
 
De inleverbox staat bij de hoofdingang te 
wachten op uw telefoontjes.  
 
Adventstijd 
Het is december en dus adventstijd. Op De 
Regenboog laten we in de ochtend het eerste 

kaarsje al branden. Het vieren van advent 
komt nergens in de Bijbel voor. Toch is het al 
een heel oude christelijke traditie. 

 Eerste zondag: 1 december 2019 
 Tweede zondag: 8 december 2019 
 Derde zondag: 15 december 2019 

 Vierde zondag: 22 december 2019 

Wat betekent advent eigenlijk en waar komt 
het vandaan? 

'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord 
adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent 
leven christenen toe naar het kerstfeest: het 
feest van Jezus' komst naar deze wereld als 
klein kind in een kribbe. 

Advent begint vier zondagen voor kerst. In 
veel kerken wordt elke week een 
adventskaars aangestoken. Dat symboliseert 
dat we steeds iets dichter naderen tot kerst, 
het feest van het Licht.  

Minder bekend, maar minstens even 
belangrijk, is dat de adventstijd ons ook wil 
richten op de nog te verwachten komst van 
Christus: Zijn wederkomst. Ook dat is altijd 
een belangrijk onderdeel van de 
adventsverkondiging. 

Symbolen en gebruiken met advent 

De adventskalender 

De adventskalender is bedoeld om kinderen 
op een speelse manier voor te bereiden op 
het kerstfeest. Een adventskalender of -huisje 
heeft 24 gesloten venstertjes. Elke 
adventszondag gaat er één open. Op 
kerstavond mag de deur van het huisje 
geopend worden en verschijnt het Kerstkind. 
 

De adventsster 

Een zilverkleurige papieren ster die in de 
adventstijd in veel huizen voor het raam 
wordt gehangen. De adventsster verwijst 
naar Christus als het Licht der wereld Die 
naar ons toe kwam om licht te brengen in de 
duisternis. 
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Adventskrans 

Een krans van dennengroen waarin vier 
kaarsen steken. Gedurende de adventstijd 
wordt iedere week een kaars meer 
aangestoken. De krans was van oorsprong 

een middel om mensen mee te 
onderscheiden of te kronen. Op deze manier 
verwijst de adventskrans naar het komende 
Koningschap van Jezus wanneer Hij, volgens 
de Bijbel, terug zal komen om over ons te 
gaan regeren. 
 
Groeilied 

Dit is een lied waarin het thema van de komst 
van Christus centraal staat en dat in veel 
kerken tijdens de adventstijd gezongen wordt. 
Iedere zondag zingt men een couplet extra 

van het groeilied. 
 
Wij besteden in de groepen aandacht aan de 
adventstijd. De methode Trefwoord is hierin 
een leidraad voor de leerkrachten. 
 
Kerstmis 
En vervolgens wordt er toegeleefd naar 
Kerstmis. Elk jaar wordt er eind december 
wereldwijd kerst gevierd. Of het nu midden in 
de sneeuw is zoals in Scandinavië of in 
zwemkleding op het strand in Zuid-Afrika en 

Australië: Overal is het kerst. Maar wat vieren 
we nu eigenlijk met kerst? 
 
Met kerst 
wordt de 
geboorte 
van Jezus 
gevierd. 
Volgens 
de Bijbel 
werd Hij 
ruim 2000 

jaar geleden geboren in een stal in 
Bethlehem. In Jezus kwam God zelf in de 
vorm van een mens naar de aarde. Hij wilde 
niet langer een 'verre God' zijn, maar een 
persoonlijke Vader die dichtbij de mensen 
was. 
 
Voor christenen is het kerstfeest samen met 
Pasen het belangrijkste feest van het jaar. 
Jezus kwam namelijk als Verlosser naar de 
aarde: Hij wilde het weer goedmaken tussen 
God en de mensen. Met Pasen vieren we dat 
Hij de duisternis – en zelfs de dood – heeft 

overwonnen. 

 
Op De Regenboog leven wij natuurlijk ook toe 
naar het kerstfeest. Dit gebeurt op 
verschillende manieren. 
 

Trefwoord 
In de groepen wordt vanuit de methode 
‘Trefwoord’ aandacht besteed aan het thema 
‘Geloven’, toewerkend naar Kerstmis. Geloof 

je wel of niet? Wat 
houdt geloven in? 
En waar twijfel je 
dan mogelijk over?  
Bij de kleuters wordt 
hierbij een 
prentenboek 
gebruikt. 

 
Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan 
het kerstverhaal van de geboorte van Jezus. 
 
Kerstmusical, kerstontbijt en kerststukje 
Dit jaar vieren we kerst een beetje anders en 
hoe we dat gaan doen, kunt u hieronder 
lezen. 
 
Op 9 december mogen de kinderen een LED-
lichtje met houdertje meenemen voor op hun 
tafel in de klas. Wilt u eraan denken dat het 

tegen een stootje kan?  
 
Vanaf die dag hangt er een ook intekenlijst bij 
de groepen voor het kerstontbijt van 

donderdag 19 december. U kunt op deze lijst 

aangeven wat u graag wilt bijdragen aan het 
kerstontbijt. 
 

Op woensdag 18 december nemen de 
kinderen het volgende mee: een bord, bestek 
en beker (voor het kerstontbijt). Graag 
voorzien van naam en meegeven in 
een tasje.   
 
Kerststukje 

Op woensdag 18 december nemen de 
kinderen ook mee: een bakje met natte oase 
en versiering: we gaan donderdagochtend 
kerststukjes maken. 
  
Wilt u de benodigde spullen uiterlijk 

woensdag meegeven in een tas, voorzien 
van naam? 
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Als u meer groene takken mee naar school 

kunt nemen, graag! Dan weten we zeker dat 

iedereen voldoende heeft.  
 
Om echt in de kerstsferen te komen waarbij 
het draait om samenzijn, zullen de groepen 
gaan samenwerken bij het maken van de 
kerststukjes. De kinderen van de bovenbouw 
helpen de kinderen uit de onderbouw en 
andersom. Fijn om een goede sfeer te delen 
met elkaar! 
 
Kerstmusical 

De groepen 5 tot en met 8 hebben met 
meester Bert een kerstmusical ingestudeerd. 

Deze musical heet: 
Alles kan…..als je het laat gebeuren! 

  
Alle kinderen die meedoen, doen dit op 
vrijwillige basis en hebben er heel hard voor 
geoefend. Op woensdag 18 december zullen 
de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de 
musical mogen kijken. 
 
Op donderdagavond 19 december worden er 
twee voorstellingen van de kerstmusical voor 
de ouders gegeven. 

Natuurlijk brengt dit u door een positieve 
kerstboodschap in een goede stemming voor 
de kerst. Laat dat maar aan de kinderen en 
meester Bert over! 
 
Bij deze avondvoorstelling zijn alleen de 
kinderen die meespelen in de musical 
aanwezig! 
 
18.00 uur de eerste voorstelling 
19.30 uur de tweede voorstelling 
Voor het verkrijgen van kaartjes heeft u al 

nadere informatie ontvangen.  
 
Kerstontbijt 

Op donderdag 19 december hebben wij het 
kerstontbijt. Vanaf 8:20 uur kunt u 
het gerecht in de klas neerzetten op de tafel. 
De kinderen gaan vanaf 8:35 uur met de 
leerkracht naar buiten om daar bij de 
zandbak liedjes met elkaar te zingen. U bent 
als ouder uitgenodigd te blijven kijken en 
natuurlijk mee te zingen!  

Het eten/drinken dat overgebleven is, krijgt 
uw kind weer mee naar huis.  

 
 
 

Kerstorkest 
Ook dit jaar is een groep enthousiaste en 
muzikale kinderen al een tijdje bezig met het 
oefenen van bekende kerstliederen. 
Onder begeleiding van verschillende 

instrumenten, die de kinderen bespelen, 
kunnen ouders en alle groepen van onze 
school gezellig populaire kerstliedjes  
meezingen: Van  ’’Het 
ezeltje’’ en ’’Kling 
klokje’’ tot ’’Jingle 
bells’’ en ’’We wish 
you’’en nog veel 
meer. 
Het kerstorkest speelt op vrijdag 20 
december bij de inloop op school. 
Wij hopen dat u er allemaal bij kan zijn… 

  
 
Wij willen het graag met u samen, voor de 
kinderen en voor elkaar, tot een fijne 
kerstperiode maken.  
 
Schaatsen groep 5 t/m 8 
De groepen 5 t/m 8 gaan op donderdag 19 
december van 13:30 t/m 15:00 uur schaatsen 
bij de X TU Delft aan de Mekelweg 8-10. 
Kinderen mogen eigen ijshockey- of 
kunstschaatsen meenemen als ze deze 

hebben. De kosten worden volledig gedekt 
door de ondernemersvereniging. 
Handschoenen zijn verplicht tijdens het 
schaatsen. 
 
 
Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen 
vanaf 12.00 uur vrij. 
 
  
.  
 

 
 
 


