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Beste ouders/verzorgers,
De ouderavonden rondom het Spreidingsplan zijn geweest. We kijken terug op een
informatieve avond met een lading. Tijdens de bijeenkomsten werd er constructief
meegedacht, waarvoor dank! Er ligt een missie voor de Regenboog in het verschiet om op
korte termijn een helder plan te verzorgen dat in samenspraak met teamleden en ouders tot
stand is gekomen. Tijdens de avond is er gelegenheid geweest om input te leveren op een
formulier. Dit zelfde formulier is ook via de mail meegestuurd. Deze informatie wordt
meegenomen in het proces om invulling te geven aan het onderwijs op de Distelweg en het
Clustergebouw. Heeft u nog een formulier thuis? U kunt deze as. maandag nog inleveren bij
de leerkracht of directie.
Eind november/begin december volgt weer een Nieuwsbrief om u verder te informeren over
het Spreidingsplan. Daarna zal weer een koffieochtend worden georganiseerd om evt. vragen
te beantwoorden.
Noel Minnes
Kriebels in je buik!
Heeft u aan de ‘keukentafel’ misschien al wat onverwachte
vragen van uw kind(eren) gekregen???
Er zijn namelijk in alle groepen lessen gegeven over
weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Tijdens deze lessen
komen er verschillende thema’s aan bod, passend bij de
leeftijdsgroep van uw kind(eren).
Toch soms best wel spannend voor de kinderen maar ook voor
de leerkrachten…
Thema’s zoals; ik vind jou lief, hoe worden kinderen geboren,
hoe zeg ik nee, verliefdheid, vriendschap en puberteit maken
veel mooie gesprekken los in de verschillende groepen.

Sinterklaas 2019
Sinterklaas is weer bijna in het land. De school wordt versierd en het Sinterklaasjournaal is
weer begonnen... We kijken met z’n allen weer uit naar deze mooie en spannende tijd.
Hierbij alvast een paar data op een rij:
Op vrijdagmiddag 15 nov. as. worden de lootjes getrokken in de groepen 5, 6, 7en 8.
Dinsdag 19 nov. mogen de kinderen op school kruidnoten gaan maken. We zoeken nog
ouders die deze kruidnoten voor ons thuis kunnen afbakken. (zie intekenlijst bij klassendeur)
Donderdagmiddag 28 nov. mogen de kinderen hun schoen zetten op school!
De surprises worden woensdagochtend 4 december op school verwacht voor de
tentoonstelling. Dan kunnen we deze in de loop van de ochtend bewonderen.
We verwachten Sinterklaas en zijn pieten donderdag 5 dec. rond 8:30u op school.
Dit jaar is op donderdagmiddag 5 december een Sinterklaas Bingo voor de groepen 4/5, 6, 7
en 8. Daarvoor heeft ieder kind een boterhamzakje met daarin 10 “dingetjes’’ nodig (kleine
dingetjes zoals bv. batterijtje, paperclip, muntje, etc.).
We gaan er met elkaar een leuk feest van maken!
De Sintcommissie
Belangrijke datumwijziging Kerstviering
Sinterklaas is nog niet in het land en toch zijn we al volop bezig met de
voorbereidingen voor het kerstfeest van school.
In tegenstelling tot eerder genoemde datum in de schoolkalender,
is de komende kerstviering op woensdag 18 december.
Het idee is ontstaan om een kerk te vinden waar we met beide locaties
gebruik van kunnen maken.
Dat is de RK Sint- Bartholomeus kerk geworden, Herenstraat 47.
De viering zal zijn van 18:30 uur tot 19:15 uur.
We vertrekken met alle gezinnen vanaf de Oosthoutlocatie om 18:00 uur richting de kerk.
Na de viering nodigt de ouderraad van beide locaties u uit voor een gezellig samenzijn onder
het genot van een drankje en wat lekkers op dezelfde Oosthoutlocatie.
Te zijner tijd zult u hier nog een uitnodiging over ontvangen.
Donderdagochtend 19 december zal er op beide locaties voor de kinderen een kerstontbijt
worden verzorgd door de ouderraad.
De kerstcommissie
Schoolschaaktoernooi
Bij het jaarlijkse schoolschaaktoernooi, dat op woensdagmiddag 13 november werd
gehouden in De Spelewey, deden twee teams van onze Regenboog mee : team ‘masters’
met kinderen uit groep 7/8 en team ‘talenten’ met kinderen uit groep 5. Het was een hele
leuke middag. Ons team ‘masters’ ging na de voorrondes door naar de finalepoule om het
kampioenschap van Teylingen. Daarin belandde het team op een gedeelde eerste plaats.
Maar omdat er in de voorronde iets minder punten waren gehaald dan de Buitenplaats uit
Warmond, kreeg die school de titel ‘kampioen van Teylingen. Ons ‘talententeam’ deed het
ook prima. Dit team eindigde in één van de andere poules op een tweede plaats.

Willem Boon

Agenda
Vrijdag 11 november
Donsdag 19 november
Dinsdag 26 november
Donderdag 28 november
Woensdag 4 december
Donderdag 5 december
Donderdagmiddag 5 december
Woensdag 18 december
Donderdag 19 december
Vrijdag 20 december

Lootjes trekken groep 5 t/m 8
Kruidnoten
Studiedag, kinderen vrij
Schoen zetten
Surprisetentoonstelling
Sinterklaas op school
Sinterklaasbingo
Kerstviering in kerk
Kerstontbijt
Start kerstvakantie om 12.00 uur

