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Nieuwsbrief nummer 8                                                            Schooljaar 2018-2019 

Personeel 
 
Personeel groep 1-2B / groep 3 / groep 6 
In de afgelopen periode is juf Lisette door juf Kübra vervangen 
in groep 1-2B en groep 3. Juf Kübra heeft in de afgelopen week 
aangegeven haar vervanging in groep 3 niet te continueren. Zij 
zal wel de vervanging in groep 1-2B voortzetten.  
 
Groep 3 

 Inmiddels hebben wij meer duidelijkheid over de inzet 
van juf Lisette. Vanaf dinsdag 7 januari zal zij in de 
ochtend weer lesgeven in groep 3. Het is fijn dat zij nu 
zo ver hersteld is, dat zij in de ochtend aan de groep les 
kan geven. Zij heeft er zin in om met de groep aan het 
werk te gaan, in samenwerking met juf Nellie.  

 Op de maandag- en dinsdagmiddag zal juf Jolanda van 
groep 6 in groep 3 lesgeven. Dit gebeurt totdat juf Lisette 
zodanig hersteld is dat zij ook deze uren kan gaan 
invullen voor de groep. 

 
Groep 1-2B 

 Op vrijdagochtend zal juf Kübra aan groep 1-2B 
lesgeven totdat juf Lisette ook deze uren van haar kan 
overnemen voor de groep. Juf Lisette zal op 
vrijdagochtend extra ondersteuning geven bij groep 1-2B 
en 3.  

 
Groep 6 

 Op maandag- en dinsdagmiddag staat juf Lidwien voor 
groep 6, samen met juf Charlotte (vierdejaars PABO 
stagiaire). Dit gebeurt totdat juf Lisette zodanig hersteld 
is dat zij ook in de middag les kan geven in groep 3. 
 

 Op vrijdagochtend 11 januari zal juf Marian vervangen 
worden door juf Rabia (vervanging vanuit PoolWest). Op 
dinsdagmiddag 15 januari zal juf Alexía vervangen 
worden door meester Peter (vervanging vanuit 
PoolWest). Beide leerkrachten zullen op deze dagen 
een oriënterend bezoek brengen aan basisscholen die 
op een andere manier onderwijs geven dan op De 
Regenboog of de Bonte Pael gegeven wordt. Dit is 
bedoeld om inspiratie op te doen voor het toekomstig 
onderwijs waar wij over praten tijdens de studiedagen 
met het team van de Bonte Pael. 

 

Vrijdag 21 december 
 Kerstvakantie tot 

maandag 7 januari 2019 
 

Dinsdag 25 december 
Eerste kerstdag 

 
Woensdag 26 december 

Tweede kerstdag 
 

Maandag 31 december 
Oudejaarsdag 

 
Dinsdag 1 januari 2019 

Nieuwjaarsdag 
 

Maandag 7 januari 
Weer naar school 

 
Dinsdag 8 januari 

Groep 3 en 4 naar Alice in 
Wonderland 

Ongeveer 10.30-12.30 met 
overblijf! 

Lunch meegeven graag! 
 

Woensdag 9 januari 
Luizenpluizen 
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KERSTMIS 
 

De kerstmusical 
Op dinsdagavond 18 
december en op 
woensdagochtend zijn er 
in totaal drie  
voorstellingen geweest 
van de kerstmusical 

‘Happy Christmas’. Er was een goede 
opkomst van ouders en familie die volop 
genoten van het verhaal en het optreden van 
de kinderen. De kinderen van groep 5,6,7 en 
8 mochten vrijwillig kiezen voor deelname en 
hebben vanaf de herfstvakantie iedere 
vrijdagmiddag keihard geoefend. En dat was 
te zien, geweldig gedaan! En natuurlijk liep 
het verhaal helemaal goed af met veel zorg 
voor elkaar………. 
Een mooi voorbeeld van ‘leren presenteren’ 
en een goede gelegenheid voor de kinderen 
om samen aan een project te werken en hun 
zelfvertrouwen te laten groeien.  
 
Het eindigde met een extra applaus voor 
meester Bert die het oefenen en alle 
creatieve decorstukken met de aankleding 
heeft verzorgd. En ook dat op vrijwillige basis. 
Voor de hulp met de kleding heeft de oma 

van Lars en Robine een mooie bos bloemen 

gekregen.  

 
Dank je wel, meester Bert! 

Het kerstdiner  
Wat een bijzondere avond was dit!  
Kerstliedjes zingen in een sfeervolle school 
met een ontvangst voor ouders en kinderen 
door een zingend team, hoe mooi was dat! 
Het donker met al die lichtjes maakte het heel 
speciaal, echt kerst met elkaar. En dan in de 
groepen gezellig samen eten, luisteren naar 
het kerstverhaal of iets anders. En terwijl de 
kinderen in de groepen kerst vierden, konden 
ouders en familieleden elkaar prettige 
kerstdagen toewensen met warme 

chocolademelk, een glaasje ‘glühwein’ of 
lekkere erwtensoep. Heel fijn dat iedereen 
het zo naar de zin had! 
 
De leden van de ouderraad hebben zich 
ingezet met het versieren van de school, het 
schenken van thee en koffie bij de 
kerstmusical en bij alle activiteiten voor het 
kerstdiner. Zonder deze hulp hadden we niet 
zulke fijne kerstweken kunnen hebben dus 
dank daarvoor. 
 
Schaatsen 
Het schaatsen bij Winters Delft was een 
heerlijk ‘kerstuitje’ voor groep 5, 6, 7 en 8. 
Het was een cadeautje van de Tanthof 
Ondernemersvereniging Delft met gratis 
schaatshuur en chocolademelk. Super 
natuurlijk en goed voor heel veel plezier 
samen.  
 
Natuurlijk ontvangt de 
ondernemersvereniging nog een bedankje 
van de kinderen.  

 
Kerstorkest 
Op vrijdagochtend, 21 december, speelde 
ons “Regenboogorkestje” enkele bekende 
kerstliedjes, zoals: “De Herdertjes”, “Midden 
in de winternacht”, “Rudolph” en “We wish 
you”. Met de verschillende instrumenten 
klonk de muziek heel leuk en sfeervol. 
De ouders en de kinderen mochten lekker 
meezingen. De kinderen speelden mooi en 
het was ook heel gezellig! Ze mogen zeker 
trots op zichzelf zijn!  
Voor meester Rienk en oma van Dastan en 
Meghan: Bedankt voor het versterken van het 
kerstorkest! 

 
Een adventsverhaal voor onder de 
boom….  
Heel langzaam brandden eens vier kaarsen.  
De omgeving was zo rustig dat je ze kon 
horen spreken.  
  
De eerste kaars zei: "Ik ben de VREDE.  
Ik doe heel erg mijn best  
om de mensen geen ruzie te laten maken,  
om ze geen wapens te laten gebruiken,  
en om ze niet te laten vechten bij een 
meningsverschil.  
Maar er blijft maar oorlog overal,  
en waar mensen in groepen 
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samenkomen blijven er ruzies ontstaan.  
Wat heeft het voor zin dat ik nog voor hen 
brand?  
Niemand kan het tegenhouden dat 
ik nu uitdoof."  
Het vlammetje werd vlug kleiner en doofde 
uit.   
  
De tweede kaars zei: "Ik ben het 
VERTROUWEN. Het lijkt erop dat mensen 
elkaar niet meer willen vertrouwen.  
 
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf 
branden.  
Want ik wil mensen leren om te geloven  
 
In het leven zelf en in elkaar.  
Ik leer hen erop te vertrouwen dat ze samen 
iets moois kunnen maken,  
maar de mensen luisteren niet.  
Hun vertrouwen is zo klein.  
Ze geloven alleen wat simpel is  
en in dromen die wegvliegen als een veertje.  
Mensen vertrouwen soms niet eens meer hun 
eigen hart,  
en geloven niet in het waarom van hun 
bestaan”.  
  
Het kaarsje blies zichzelf met een laatste 
zuchtje uit.   
  
De derde kaars sprak: “Ik ben de LIEFDE!   
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven 
branden.  
De mensen negeren me te vaak.  
Ze vergeten zelfs om voor hun naasten 
te zorgen en van hen te houden.  
Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon 
helpen om elkaar warmte te geven,  
en het gevoel dat er altijd iemand ook van 
hen hield"  
De kaars wachtte niet langer en doofde het 
vlammetje uit.  
  
Er kwam een kind aanlopen en het kind zag 
de drie gedoofde kaarsen.  
Het keek naar de VREDE waarvan het licht 
verdwenen was,  
en naar het VERTROUWEN dat het nodig 
had om groot te worden  
en om moedig te zijn.  
Het kind keek ook naar de LIEFDE omdat het 
kind niet alleen wilde zijn.  
"Waarom branden jullie niet langer?" riep het 
kind vol onzekerheid uit.  

De drie kaarsen spraken en vertelden hoe 
slecht het met hen ging.  
Nadat dit alles gezegd was, werd het 
kind verdrietig. 
Toen zei de vierde kaars:  
"Wees niet bang, lief kind.  
Nu ik nog brand kunnen we de andere 
kaarsen weer aansteken.  
Want ik ben de HOOP!"  
  
Blij nam het kind de kaars van 
de hoop en stak de andere kaarsen weer 
aan.  
Het vlammetje van de hoop wilde het kind 
nooit uit het leven laten verdwijnen.  
  
Laten ook wij allemaal de HOOP, het 
VERTROUWEN, de VREDE  en de 
LIEFDE in ons leven bewaren en uitdragen!  
Dan groeit het grote licht dat Kerstmis hoort 
te zijn, voor vandaag, voor morgen en altijd!  
  
 

Wij wensen u allen een gelukkig 
kerstfeest en een heel gezond en 
voorspoedig Nieuwjaar!  
  
Team De Regenboog  
 
 
 
Overig nieuws vindt u op de volgende 
pagina. 
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OVERIG NIEUWS 
 
Nieuw op De Regenboog 

Kasper (broertje van 
Thomas uit groep 4) is bij 
ons in groep 1-2B 
gekomen. We wensen 
hem natuurlijk een 
plezierige tijd bij ons op 
school.  

 
Kerststalletje kijken 
In de Adelbertkerk is een kerststal opgesteld. 
In deze dagen voor de kerst een mooie 
gelegenheid om naar te gaan kijken met uw 
kind.  
 
Alice in Verwonderland 
Groep 3 en 4 gaan op dinsdag 8 januari naar 
een voorstelling, Alice in Verwonderland. 
Eigenwijze Alice wil altijd weten hoe de 
wereld nou echt in elkaar zit. Ze houdt niet 
van sprookjes en fantasiedieren. Wel van 
haar poes Dina en van lezen. Veel lezen. 

Dan verschijnen er twee 
zingende konijnen aan haar 
bed. Bestaan die wel echt? 
Als Alice erachteraan rent, valt 
ze in een diep gat, en belandt 
ze in een wereld die uitpuilt 
van de fantasiedieren. Ze 

tuimelt er van de ene vreemde situatie in de 
andere. 
De kinderen gaan met de bus, de tijd is 
ongeveer van 10.30-12.30 uur. 
De kinderen blijven dus over.  
Wilt u die dag alstublieft een lunch 
meegeven? 
 
Nieuws van de overblijf 
Het programma van de overblijf ziet er na de 
kerstvakantie als volgt uit: 
 
Week 2 
Ook in het nieuwe jaar zijn er weer leuke 
activiteiten om te kiezen bij de overblijf! Deze 
week kan de bovenbouw kiezen voor de 
knutsel ‘Haaienbek’ en als sportactiviteit 
‘water en vuur’. 
De onderbouw kan deze week kiezen voor de 
knutsel ‘wintertrui maken’ en als sportactiviteit 
‘rivierentikkertje’. 
 
Week 3 

Deze week is er voor de bovenbouw als 
knutselactiviteit een ‘windhanger’ maken en 
als sportactiviteit ‘5-bal’. 
Voor de onderbouw is er de knutselactiviteit 
‘een sneeuwpop maken van macaroni’ en als 
sportactiviteit ‘flesjes voetbal’. 

 
Kinderpostzegels 
Wat is er veel geld opgehaald voor de 
Kinderpostzegelactie dit jaar, maar liefst 
5029,- dit jaar. Supergoed gedaan door de 
kinderen van groep 7 en 8! 
Doordat wij een deel van het geld mogen 
doneren aan een goed doel of een 
maatschappelijk bertrokken stichting, hebben 
wij gekozen om het bedrag van €1000,- te 
doneren aan Stichting Move. Deze door 
studenten opgerichte stichting werkt met 
basisschoolgroepen om door een creatief en 
inventief project het contact met 
wijkbewoners te vergroten. Het afgelopen 
schooljaar hebben zij samen met groep 7 de 
prullenbakken in de buurt op een leuke 
manier meer zichtbaar gemaakt om 
zwerfafval te verminderen. Ook dit schooljaar 
gaat groep 7 weer aan de slag met Stichting 
Move. Groep 7 zal op woensdag 7 januari de 
cheque van €1000,- uitreiken aan Stichting 
Move. 
 
Schoolgeld 
Eerder heeft u een bericht ontvangen voor de 
betaling van het schoolgeld. Van deze 
bijdrage van €45,- per jaar worden extra 
activiteiten voor de kinderen georganiseerd 
zoals de kerstactiviteiten, de sportdag en het 
schoolreisje. 
Graag ontvangen wij uw bijdrage als u die 
misschien nog niet overgemaakt heeft. 
Het banknummer is  
NL48 INGB 000 596 562 6 t.n.v. Ouderraad 
Regenboogschool, Delft 
Wilt u de naam en groep van uw kind 
vermelden? 
Dank u wel! 
 
Luizenpluizen 
Op woensdag na de kerstvakantie komen 
ouders luizenpluizen. Wilt u zelf uw kind goed 
blijven controleren?  
Wij horen het graag zo snel mogelijk als u in 
de kerstvakantie onverwacht bezoek vindt bij 
uw kind! 
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Watervoetbaltoernooi 
Op 31 december vindt het allereerste 
watervoetbaltoernooi in Delft plaats! 
Bij zwembad Kerkpolder kan je van 09.30 uur 
tot 12.30 uur tegen andere teams voetbal 
spelen in het ondiepe bad. Het gaat om 
jongens en meisjes van 8-12 jaar. 
Schrijf je met je team van 4 deelnemers in bij 
het zwembad en misschien wordt jullie team 
wel watervoetbalkampioen! 
Inschrijven kan bij zwembad Kerkpolder aan 
de kassa. 
 

Swip, Swap en de kerstman 
Het Delfts toneelgezelschap 
verzorgt verschillende 
kindervoorstellingen vanaf 
zaterdag 22 t/m 30 december  
 
om 13.00 uur en om 15.00 

uur. Het is een vrolijke muzikale voorstelling 
met spel en poppenkast voor kinderen vanaf 
3 jaar in het Falie Begijnhoftheater.  
Kaarten zijn te reserveren via 
www.delftstoneelgezelschap.nl  
 
 
 

http://www.delftstoneelgezelschap.nl/

