
 

Schooljaar 2022-2023 

Nummer 3, 18 november 2022  
 

Kalender:  

24 nov  Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij 

30 nov Mad Science Promo Show 

2 dec  Sinterklaas komt op school 

22 dec  Kerstviering (in de NH-kerk)  

23 dec Groep 1 t/m 4 hele dag vrij  

 Groep 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur vrij  

26 dec t/m Kerstvakantie 

6 jan 2023  

9 jan 2023 Studiedag team, alle leerlingen hele dag vrij  

 

 

 

 

Jeelo 

 

Deze periode zijn we op school bezig met het thema ‘zorgen voor jezelf en 

anderen’.  

Vanuit de klassen zijn er verschillende thema’s aan gekoppeld.   

Groep 1/2: Zorgen voor het bos en de dieren.  

Groep 3/4: Verzorg je zintuigen.  

Groep 5/6: Gezond eten en bewegen.  

Groep 7/8:  Gezond leven en verschillende ziektes.  

  

In groep 4/5/6 werken we op dit moment met een planbord in circuitvorm. 

Daarnaast wordt er ook nog een eindopdracht uitgevoerd die de kinderen 

na het circuit zelfstandig of gezamenlijk gaan maken. Tijdens het circuit 

doen ze vanuit de verschillende activiteiten informatie op die ze voor het 

eindproduct kunnen gebruiken.  

De bedoeling bij het circuit is dat de kinderen zelf kiezen welke opdracht ze 

gaan doen. Dit kunnen ze in de klas doen, maar ook buiten de klas in de 

gang, aula of eventueel op het schoolplein. De kinderen leren aan de slag 

te gaan met verschillende zelfregulerende taken; ‘welke activiteit wil ik 

doen? Is daar nog plek? Welke activiteit heb ik nog niet gedaan? Welke 

spullen heb ik hiervoor nodig? Wat moet ik doen (lees de opdracht)’.  

  



 

Voorbeeld uit groep 4:  

Er is een circuit uitgezet van 9 verschillende activiteiten over zintuigen. 

Hierbij zitten verschillende soorten opdrachten: doe-opdrachten, 

informatieopdrachten, maakopdrachten, een leeshoek met boeken uit het 

thema en een aantal spelletjes.  

Voorbeelden van doe-opdrachten: verzorgen van je zintuigen; handen 

wassen, crème smeren voor je huid, verzorging van je gebit.  

Voorbeelden informatieopdrachten: leren over hoofdluis, leren over je 

mond en neus.   

Voorbeeld van een maakopdrachten: maak je eigen zelfportret met een 

spiegeltje.  

De kinderen uit groep 4 gaan deze week het circuit afmaken en gaan vanaf 

volgende week aan de slag met de eindopdracht: maak een poster over je 

zintuigen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  

 

  



 

Regeltjes bij het brengen en halen 

 

Op tijd op school: 

Onze deuren gaan ’s morgens open om 8.20 uur. Kinderen hebben dan 

ruim de tijd om naar hun klas te lopen, jas op te hangen en hun plaatsje in 

de klas te zoeken. Op deze manier kan de leerkracht om 8.30 uur met de 

les beginnen. De buitendeuren zijn dan dicht.  

Wij vragen u daarom ervoor te zorgen dat uw kind ruim op tijd op school is. 

Natuurlijk kan het wel eens gebeuren dat uw kind te laat komt. Dat vinden 

wij voor een enkele keer ook niet erg, maar wij zijn wel verplicht dit als 

‘ongeoorloofd verzuim’ te registreren in ParnasSys. 

Brengen: 

Het is voor ons fijn als u buiten de poort van uw kind afscheid neemt. Uw 

zoon / dochter kan dan zelfstandig de school inlopen.  

Alleen ouders van de kinderen die net starten mogen de eerste paar dagen 

mee naar binnen. 

Halen: 

Ook bij het ophalen van uw kind is het prettig als u buiten de poort wacht. 

Dat geldt zeker voor het ophalen van de kleuters op vrijdag om 12.00 uur. 

Dan hebben namelijk kinderen uit andere groepen hun middagpauze 

waardoor we slecht overzicht hebben op wie er door de poort gaat. 

Parkeren en Kiss & Ride: 

We wijzen u er nogmaals op dat u alleen in de vakken mag parkeren. Zijn 

alle vakken bezet, dan moet u even doorrijden om langs de Lindonk (ook 

hier alleen in de vakken!) of op het parkeerterreintje bij Dubbelmonde (aan 

de andere kant van het Suikerpad) te parkeren.  

 

Dus niet in het gras, midden op straat of op het voetpad! 
 

 

 

 

 

 

  

 

Ook bij het brengen mag u niet ‘even’ op midden op de straat stil staan. Dit 

veroorzaakt onoverzichtelijke situaties met achteropkomende fietsers. Laat 

uw kind vlot uitstappen bij de Kiss & Ride strook. 

 

  



 

Sinterklaas komt! 

 

Op 2 december komt Sinterklaas op bezoek bij De Regenboog. Nu de 

school al zo mooi met vlaggetjes en een échte haard met Sint-

feeststemming is gebracht door de Ouderraad, is de spanning bij de 

kinderen goed voelbaar.  

 

De Sinterklaasliedjes worden 

enthousiast geoefend, want dat 

hoort erbij als je je schoen mag 

zetten. Net zoals een beetje 

rommel …  

 

 

Kerstviering 

 

Ook al zitten we nog midden in de Sinterklaastijd, wij zijn ondertussen druk 

bezig met de Kerstviering van donderdag 22 december.  

Op die dag hanteren wij de gewone lestijden en de leerlingen lunchen op 

school. We willen u vragen om van de lunch iets feestelijks te maken. De 

leerlingen nemen iets mee voor zichzelf en iets voor een ander. Dit mag op 

een apart schaaltje of bakje (max voor 4 anderen, anders wordt het te 

veel). Zo heeft iedereen een feestelijke lunch op deze dag!   

 

We verwachten alle leerlingen om 18.10 uur weer terug op school zodat 

we om 18.15 uur in een lampionnen-

optocht naar de Hervormde kerk (op de 

Markt) kunnen vertrekken.  

We vinden het fijn dat ouders bij de kerk 

aansluiten voor de Kerstviering en bij de 

ingang een haag maken, waartussen de 

leerlingen naar binnen lopen. Als alle 

kinderen binnen zijn, mogen de volwassenen volgen. In verband met de 

ruimte in de kerk, vragen we u om met maximaal 2 volwassenen per gezin 

te komen. Kleine(re) kinderen mogen op schoot. Het kan zelfs gebeuren 

dat u bij een grote opkomst zal moeten staan.    

De leerlingen zitten vooraan bij elkaar in de kerk, de ouders erachter. Laat 

uw kinderen van tevoren naar het toilet gaan zodat de dienst niet 

verstoord wordt.    

  



 

De OR regelt de lampjes voor in de lampionnen. Hierin moeten twee AA-

batterijen. Wij vragen u om de batterijen uiterlijk 19 december in een 

plastic zakje mee te geven naar school, graag voorzien van naam. De 

lampion zal op school worden geknutseld.  

U kunt uw kind sponsoren voor deze lampionnentocht. In iedere klas is een 

potje om geld in te doneren voor het doel: stichting ‘Het Vergeten Kind’. 

Geld vergeten? De QR-code staat in de liturgie, hij hangt deze avond bij de 

kerk en hij staat ook verderop in deze Nieuwsbrief bij het kopje van de 

Regenboogdienst.  

  

Na afloop van de viering kunt u uw kind ophalen bij de leerkracht in de 

kerk. U kunt via de zijuitgang de kerk weer verlaten. De leerlingen van de 

groepen 6 t/m 8 mogen eventueel ook zelfstandig naar huis als u 

hier uiterlijk woensdag 21 december toestemming voor geeft bij de 

leerkracht.  

Vrijdag 23 december zijn de groepen 1 t/m 4 de gehele dag vrij en de 

groepen 5 t/m 8 vanaf 12.00 uur. Dan mag de welverdiende vakantie 

beginnen!   

Wij kijken uit naar een sfeervolle en gezellige kerstviering!  

  

 
Regenboogdienst 

 

Van de Regenboogdienst op 19 oktober is een geluidsopname gemaakt. 

Dus mocht u niet in de gelegenheid zijn geweest naar de viering te komen, 

dan kunt u er toch nog even van genieten. 

Deze is te vinden op de website van de kerk: 

hervormdzevenbergen.nl 

In het menu klik je op kerkdienst, dan op opnamen, er komt een icoontje 

in beeld met kerkdienstgemist.nl, dan verschijnt: 19 oktober 11.00 uur 

Regenboogdienst. 

 

In de week voorafgaand aan de 

Regenboogdienst werd er geld ingezameld 

voor Het Vergeten Kind.  

Mocht u nog wat aan de opbrengst toe 

willen voegen, dan kunt u onderstaande 

code scannen. 

 

  



 

Voorleeswedstrijd 

 

Vrijdagmiddag voor de herfstvakantie was het weer spannend in de aula: 

wie wordt de nieuwe voorleeskampioen van De Regenboog! Zeven 

deelnemers deden hun uiterste best om met een spannend of grappig 

stukje uit hun favoriete boek het publiek te boeien. De jury (bestaande uit 

schrijfster Selena Crezee, de voorleeswinnares van vorig jaar Iris en juf 

Carla) had de zware taak de winnaar aan te wijzen.  

Dat werd uiteindelijk Lize. Zij mag De Regenboog gaan vertegenwoordigen 

bij de regionale wedstrijd in het gemeentehuis. Alvast veel succes Lize! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie kan ons helpen? 

 

Wij zoeken opslagruimte voor wat schoolmeubilair. Op dit moment staan 

deze tafeltjes en stoelen opgestapeld in de speelzaal, maar dat is natuurlijk 

niet de bedoeling en zonde van de ruimte. 

Wie heeft er een (hoek van) garage of loods vrij en kan ons uit de brand 

helpen voor dit schooljaar?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief nr. 4 verschijnt 23 december 2022 


