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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u weer de nieuwsbrief! 

De afgelopen week is de school weer omgetoverd tot een “kerstschool”.  Na een geweldig 

sinterklaasfeest is de school inmiddels in volle voorbereiding op het kerstfeest.                  

Op allebei de locaties zijn hele mooie kerstdorpen, dit maakt beide locaties heel sfeervol! 

                                        Kerstdorp op de dependance 

                                          

 

                                    

                                      



                                      Kerstdorp op het hoofdgebouw                                                

                 

 

 

Meester Arjen met pensioen            

Donderdag 22 december zal meester Arjen met pensioen gaan. Meester Arjen is dan 45 jaar 

werkzaam in het onderwijs en heeft 42 jaar op de Regenboog gewerkt. 

Afgelopen periode heeft de meester ingevallen in groep 6A en groep 8A. Maar nu is dan de 

tijd aangebroken dat de meester met pensioen zal gaan! Als team zullen we donderdag 22 

december op een gezellige manier afscheid nemen van de meester.  

We wensen meester Arjen een fijn pensioen! 

 

Na de kerstvakantie zal meester Martijn Stoutjesdijk invallen in groep 8A op de woensdagen. 

Hij komt in de plaats van meester Arjen. Op de maandagen zal hij voor groep 8B staan. Dit 

als stage onder begeleiding van juf Jessica. Meester Martijn volgt een “werken, leren” 

traject bij ons op school. Wij heten meester Martijn van harte welkom bij ons op school! 

 

Leerlingenraad 

Afgelopen maandag kwam de leerlingenraad weer bijeen. Met de leerlingenraad kwamen we op 

het goede idee om een activiteit te gaan bedenken voor alle kinderen om alle kinderen bekend 



te maken met het nieuwe logo. Door verschillende omstandigheden is het officieel onthullen 

van het logo niet gelukt. Maar daar gaat de leerlingenraad dus iets leuks voor bedenken! 

Wordt vervolgd! 

 

Weer volledig aan het werk 

In een vorige nieuwsbrief had ik u verteld dat ik minder werkzaam was op school vanwege de 

ziekte van mijn vader. Op dit moment is de situatie stabiel en ben ik weer volledig werkzaam.  

 

                                                                       

Kerstfeest                 

Op woensdag 21 december vieren we het kerstfeest met de school. U bent hierover al 

geïnformeerd! Op de lijsten bij de klassen staan al heerlijke hapjes! Het belooft een mooi 

feest te worden! 

Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen al vrij! 

 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Vriendelijke groet, 

Carin de Koning 

 

Planning:  

- Woensdag 21 december kerstfeest 

- Vrijdag 23 december alle kinderen vrij, start kerstvakantie 

                                                                                                                                  

 


