Nieuwsbrief
9 december 2016

Sinterklaas
Op maandag 5 december was het dan zo ver! Sinterklaas
kwam langs op de Regenboog.Toen wij buiten aan het wachten
waren, kwam Sinterklaas alleen aanlopen. Hij kon zijn pieten
nergens vinden. Gelukkig, toen wij heel hard gingen roepen
kwamen ze uit de school.
Wat bleek nou? De pepernoten waren op en ze waren al heel
vroeg op school om pepernoten te bakken en nog een lekkere
taart voor de Sint. Wij hebben een ontzettend leuke ochtend
gehad. Sinterklaas kwam langs alle groepen.
In veel groepen werd een stukje gedaan voor de Sint en hij
kwam in de bovenbouw alle prachtige surprises bekijken. Het was weer een gezellig feest en
hopelijk komt Sinterklaas volgend jaar weer langs op de Regenboog.
Wij hopen binnenkort de groepsfoto’s met Sinterklaas en zijn pieten op de website te zetten.
Wij bedanken de ouders van de Sintcommissie voor het helpen organiseren van dit gezellige
feest! Ook alle ouders/verzorgers bedankt voor het helpen bij de versieravond.
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Kerst
De Sint is het land uit en de school komt weer in de kerstsfeer. De hallen zijn al heel mooi vol
gehangen met versieringen en nu gaan we onze eigen groepen gezellig maken voor de
kerst. Alle kinderen mogen een kaarsje mee naar school nemen, die we ’s ochtends in de
kring kunnen branden voor de gezelligheid. Ook mogen alle kinderen een kerstbal meenemen om in de kerstboom in de groep op te hangen. Heeft u thuis verder nog kerstspulletjes
over die u niet meer gebruikt, dan zijn deze ook van harte welkom!
Wij hebben gelukkig al veel potjes gekregen, maar wij hebben nog niet genoeg. We hopen
dat elk kind een potje kan versieren voor 22/12. Dus blijf potjes sparen aub!

Blauwe groepen
In de groep van Annemiek en Marleen was donderdag Bibi jarig. Zij heeft een heerlijk gezonde traktatie uitgedeeld. Het waren supergezonde smoothies met yoghurt en echt fruit!
Hmm…..En het zag er ook nog eens heel feestelijk uit!

Volgende week gaan wij met blauw door met thema kerst. De tot nu toe geleerde letters
gaan wij herhalen. Dit gaan wij doen dmv. flitsen. De leerkracht laat een letter zien en de
kinderen benoemen de letter.
De letters die wij tot nu toe geleerd hebben, zijn:
d–i–k–m–r–s–p-k
Met rekenen gaan wij aan de slag met dikste-dunste en langste en kortste kaars.
Wij willen de ouders vragen om de lijsten nog in te vullen voor het maken van eten voor ons
kerstdiner. De lijsten liggen bij de agenda’s en in de groep van Marion/Karin ligt de lijst op de
tafel bij binnenkomst. Alvast bedankt!
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December 2016
Weekslot groep Citroengeel (Romana)

13:15 – 13:45 uur

Donderdag 22 december

Kerstdiner/Kerstviering

Hier komt nog meer informatie
over.

Vrijdag 23 december

Laatste dag voor de Kerstvakantie Alle kinderen gaan tot 12.00 uur
naar school.

Vrijdag 16 december

Alle ouders van deze groep zijn
van harte welkom om te komen
kijken.

Alle kinderen zijn vrij!

Maandag 26 december Kerstvakantie
t/m vrijdag 6 januari

Bijlage: flyer Politie
Bijlage: Inschrijfformulier schoolvoetbal gr. 7+8
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