
          

 

2019-2020    Nieuwsbrief Nummer 6 

Donderdag 5 december 2019 

In dit nummer: 

 Gouden regel 

 Geboorte 

 Kerstfeest op school 

 Afwezig 

 Unicef 

 Schoolapp 

                  December 2019  

Vr 6  

Za 7  

Zo 8  

Ma 9 Adviesgesprekken groep 8 

Di 10 Adviesgesprekken groep 8 

Ouders op bezoek bij Cobbenhagen. 

Woe 11  

Do 12 Ouders op bezoek bij de Rooi Pannen. 

Vr 13  

Za 14  

Zo 15  

Ma 16  

Di 17  

Woe 18 Kerstviering op school van  

17.00u tot 19.00u. 

Do 19 Nieuwe nieuwsbrief 

Vr 20  

Tot 12.00u school!!!.                 

‘s Middags zijn alle kinderen vrij! 

Kerstvakantie van 23 december tot en met 

5 januari. 

 



Gouden regel: 

Wij helpen elkaar 

Als je iemand helpen kan, twijfel dan niet en doe het dan! 

 

Geboorte:  

We feliciteren juffrouw Marlou met de geboorte van Tess!!                                  

Heel veel geluk Juffrouw Marlou, Martijn en Tess. 

                                       

 

Kerstfeest op school: 

Woensdag 18 december zijn alle kinderen van Bs. de Regenboog uitgenodigd voor een 

Kerstviering. Deze begint om 16.50 uur en eindigt om 19.00 uur.  

Wij vertrekken met de kinderen rond 17.20 uur om onze lichtjesoptocht door de wijk te 

lopen. Onze route gaat via de Dirigentenlaan naar de Mascagnistraat. Dan door de 

Tartinistraat naar de Bellinistraat en weer terug naar de Dirigentenlaan.  

Alle ouders, verzorgers, grootouders, tantes en ooms en andere 

belangstellenden zijn welkom om onze lichtjes optocht door de wijk te 

komen bewonderen op een plek langs de route.  

Het zou fijn zijn als er veel belangstellenden langs de route staan. 

U komt toch ook kijken?   

                            

 Afwezig: 

Helaas is juffrouw Marion van groep 5 en groep 1/2c nog steeds ziek. We wensen haar veel 

beterschap en hopen dat ze na de kerstvakantie weer bij ons op school mag zijn. 

Tot nu toe is het ons nog steeds gelukt om vervanging te regelen voor deze groep. We 

weten dat het niet ideaal is om elke keer een andere leerkracht voor deze groep te hebben 

staan maar gelukkig hebben we ze nog niet naar huis hoeven te sturen.  

We hopen op jullie begrip. 

 

 

 

 



Unicef: 

Op woensdag 20 november hebben de groepen 7 en 8 meegedaan aan de landelijke Unicef 

dag. Deze dag hebben wij van alles geleerd over de verschillende kinderrechten die er 

bestaan. Wisten jullie bijvoorbeeld dat er wereldwijd 43 kinderrechten zijn? 

Een bijzonder onderwerp waar wij veel over geleerd hebben! We hebben de dag afgesloten 

met een creatieve opdracht waarin we 1 kinderrecht uitgebeeld hebben.  

 

Schoolapp: 

Wat fijn dat u de schoolapp al geïnstalleerd heeft! Heeft u uw kind(eren) ook al 

aangemeld in de app? 

Alleen als u dat doet zal u ook informatie uit de groepen van uw kind ontvangen.  

Als u hier hulp bij nodig heeft, bent u altijd welkom om dit op school te komen 

vragen. 

 


