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Kerstfeest op De Regenboog
In de hal, op het schoolplein en in de
klassen werd woensdagavond 20
december op De Regenboog Kerst
gevierd. Dat gebeurde op een heel
mooie, sfeervolle en gezellige wijze.
En wat zagen alle kinderen er mooi
(gekleed) uit! Kerst op z’n paasbest,
zullen we maar zeggen
. De
groepen 1 tot en met 5 hadden een
viering in de hal, samen met de ouders. Tussendoor was er een programma op het schoolplein met
optredens van de verschillende groepen en het schenken van chocolademelk en glühwein (dit laatste alleen
voor de ouders). De groepen 6 tot en
met 8 en de beide CH-groepen
vierden Kerst in de eigen klas. Dat
had beslist iets intiems. Kerstfeest is
voor De Regenboog in de eerste
plaats de viering van de geboorte
van het kindje Jezus. Daar gingen
dan ook de verhalen en liedjes over.
Gelukkig werkte ook het weer mee,
waardoor het schoolpleinprogramma
gewoon door kon gaan. Aan het eind
van de viering was er voor alle
kinderen het traditionele kerstboekje
(voor in de kerstvakantie of anders.

zins mogelijk verloren uurtje). Namens het schoolteam hartelijk dank
aan de ouderraad en alle andere vrijwilligers die geholpen hebben om er
zo'n prachtige kerstviering van te
maken! Voor meer foto zie de
Facebookpagina van De Regenboog.

Kerststukjes maken
Het heeft iets dubbels: Kerst moet
nog
komen
en
we
hebben
vrijdagmorgen 22 december op
school alle versiering al opgeruimd…
Dank trouwens aan de vele ouders
die ’s ochtends een handje kwamen
helpen!
In alle klassen werden de afgelopen
weken tekeningen, sterren en andere
werkjes gemaakt. In groep 6b/7
werden kerstbakjes gefabriceerd.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wat is wijs?’ is het thema van week
2 van 2018. Deze week horen we
verhalen over wijze en minder wijze
mannen. Wanneer ben je eigenlijk
wijs? Als je de sterren bestudeert, of
de heilige boeken? Als je een wrede

koning bent? Als je luistert naar de
wijze woorden van een engel in de
nacht of als je luistert naar de
woorden van Johannes de Doper
over een nieuw leven? De verhalen
komen uit Matteüs 2 en 3.

Dyon en Tygo en natuurlijk ook
Maikel het allerbeste op hun nieuwe
school en in hun nieuwe (woon)omgeving. Tegen alle drie zouden we
willen zeggen: laat nog eens iets van
je horen!

Kerstwens namens MR

Fijne kerstdagen!

Lukas 2: 12-14, Het Boek
“Ik zal u vertellen hoe u Hem kunt
herkennen: het Kindje ligt in doeken
gewikkeld in een voerbak.” Plotseling
kwam bij de engel een menigte van
andere engelen die God loofden.
Een hemels leger was het. “Ere zij
God in de hoge”, zongen zij. Vrede
op aarde bij de mensen die naar Zijn
wil leven.”
Wat een mooie gedachte om zo een
jaar af te sluiten. Wij als MR-leden
hebben ook een goed jaar achter de
rug, waarin we over het beleid van
de school praatten en daarbij open
en eerlijk met elkaar omgingen. Wij
wensen jullie gezegende kerstdagen
en een goed 2018 toe.
Een warme groet van de
Pieter, Gerrie, Elise en Janet.

MR,

Tot ziens, Dyon, Tygo en Maikel!
Door
verhuizing
zien we drie
kinderen na de kerstvakantie niet
meer terug op De Regenboog. Dyon
(groep 4/5) en Tygo Slingerland
(groep 1/2a) verhuizen naar Den
Hulst
(bij
Nieuwleusen,
achter
Zwolle) en Maikel van Hijum (groep
7b/8) gaat naar het Friese Aldeboarn
(gem. Heerenveen). We wensen
.

Het schoolteam van De Regenboog
wenst alle kinderen en ouders/
verzorgers een heel fijn kerstfeest,
een dito jaarwisseling en alle goeds
voor het nieuwe jaar!

2018
We beginnen het nieuwe jaar 2018
natuurlijk
gezellig
met
elkaar.
Ouders/verzorgers, u bent maandag
8 januari aan het begin van de ochtend van harte welkom in de hal van
De Regenboog! Dan kan iedereen elkaar de beste wensen doen toekomen! De ouderraad schenkt ondertussen koffie en thee.

Kerstlied
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Een lied weerklinkt in deze nacht,
ons ooit door engelen gebracht.
Vreugdevol nieuws, want hier is Hij:
Hij die ons van de nacht bevrijdt!
(Lied 479: 1).

En voor wie nog iets wil doen in de
kerstvakantie…

De hele vakantie is de ijsbaan van
Zeewolde Winterworld op het Kerkplein geopend…
Deelname
aan
de
dorpsquiz
Zeewolde ‘K WIS’T is ook nog steeds
mogelijk. Voor meer informatie:
www.zeewoldekwist.nl...
Op maandag 1 januari wordt nabij
Kaap Flevo de vijftiende editie van
Rotary
Nieuwjaarsduik
Zeewolde
gehouden…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 12 januari 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 10 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

