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Sinterklaas op RK de Regenboog 
Veel gaat dit jaar anders, maar gelukkig 
komt Sinterklaas dit weekend wel weer 
naar Nederland. Helaas kunnen we de Sint 
dit jaar niet verwelkomen op het plein en 
gaat het Sintfeest in de Focus ook niet 
door. Wel geven wij op woensdagmiddag 
2 december van 14.00 tot 15.00 uur een 
pepernotenparty voor de groepen 1-2 tot 
en met 4! De kinderen van deze groepen 
krijgen van de groepsleerkrachten  
binnenkort een uitnodiging met een 
strookje om zich op te geven voor deze 
gezellige middag in de klas.  

 
Schoenzetten 
Ook hebben de pieten ons al laten weten 
dat de kinderen hun schoen mogen zetten 
en wel op dinsdag 24 november. Het is 
verschillend per groep of de kinderen een 
schoentje knutselen of dat zij een schoen 
van thuis mee moeten nemen. Houd 
hiervoor de Schoolapp in de gaten. Laten 
we hopen dat Rommelpiet dit jaar een 
beetje lief is en de klas netjes achterlaat… 
 

 

Surprises 
In de groepen 5 t/m 8 zijn er vandaag 
lootjes getrokken voor het maken van 
surprises. Elke leerling knutselt iets voor 
een klasgenoot en maakt daar een leuk 
gedichtje bij. In de surprise wordt een 
klein cadeautje verstopt. Bij het lootje 
hebben de kinderen een brief gekregen 
met verdere uitleg over de surprises. We 
zijn erg benieuwd naar alle mooie creaties 
van dit jaar!  
 
Nieuws vanuit de LED-groep 
De leerlingen uit groep 7 en 8 die in de 
LED-groep zitten, zijn enthousiast bezig 
met het programmeren van de Lego-
robots voor deelname aan de First Lego 
League. 

 
 
 
 

Hoofdluis 
Vanwege de beperkende maatregelen 
rondom Corona, kunnen wij helaas geen 
hulpouders inzetten om de leerlingen te 
controleren op hoofdluis. Wij vragen u dit 
dan ook regelmatig zelf thuis te doen. Op 
www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-
behandelen vindt u hierover verdere 
informatie.  
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Voorleeskampioen 
Zoals elk jaar werd er tijdens de 
Kinderboekenweek een voorleeswedstrijd 
gehouden in de groepen 7 en 8. Dit 
leverde de volgende winnaars op: Massin 
uit 7a, Lucas uit 7b, Arman uit 7c, Sorenaly 
uit 8a, Olivia uit 8b en Sofia uit 8c. Om te 
bepalen wie zich de 
Voorleeskampioen 2020 mocht noemen, 
namen deze winnaars het tegen elkaar op 
in de schoolfinale. De jury, bestaande uit 
leerlingen van de groepen 7 en 8, meester 
Henk en juf Kitty, had een zware dobber 
aan het kiezen van de winnaar. 
Uiteindelijk werd Sorenaly uit groep 8A 
uitgeroepen tot winnaar. Zij gaat ons 
vertegenwoordigen in de volgende ronde 

van de 
Voorleeswedstrijd, 
waarin zij het tegen 
de winnaars van 
andere scholen zal 
gaan opnemen. 
Sorenaly: van harte 
gefeliciteerd en zet ‘m 
op in de volgende 
ronde! 

 
Rapportgesprekken 
De kinderen van de groepen 8 hebben 
vandaag hun rapport meegekregen.  
Volgende week maandag, dinsdag en 
woensdag vinden de rapportgesprekken 
plaats voor deze klassen. Ook de 
ouders/verzorgers van de groepen 2 zijn 
uitgenodigd voor een gesprek over de 
voortgang van hun kind.  
Wat dit schooljaar nieuw is, is dat bij de 
rapportgesprekken de kinderen ook zijn 
uitgenodigd. Dit geldt ook voor de 
gesprekken die later dit schooljaar voor de 
andere groepen gepland staan.  

Berichten rondom Corona 
Afgelopen week heeft u van juf Kitty een 
e-mail ontvangen met daarin de 
beslisboom om te kunnen bepalen 
wanneer kinderen thuisgehouden moeten 
worden en wanneer zij wel naar school 
kunnen. Als u na het doorlopen van de 
beslisboom toch nog twijfelt, aarzel dan 
niet om contact op te nemen met de 
directie.  
Daarnaast willen wij u vragen om wanneer 
iemand binnen uw gezin positief getest is 
op Corona altijd contact op te nemen met 
school. De directie neemt dan contact met 
u op om het risico voor de leerlingen en 
leerkrachten in te schatten. 
Uiteraard zullen wij, wanneer dit 
noodzakelijk is, de ouders/verzorgers op 
de hoogte stellen van  eventuele 
ontwikkelingen in de groep van uw kind.  
 
Samen zorgen we ervoor dat we het 
onderwijs kunnen blijven bieden dat u van 
ons gewend bent! 
 
 
 
 
Belangrijke data 
13.11: Rapport groep 8 mee 
14.11: Landelijke intocht Sinterklaas 
16.11: Rapportgesprekken  
  groepen 1-2 en 8 
17.11: Rapportgesprekken  
  groepen 1-2 en 8 
18.11: Rapportgesprekken  
  groepen 1-2 en 8 
24.11: Schoenzetten peuters  
  tot en met groep 8 
02.12: Pepernotenparty groepen  
  1-2 tot en met 4 
04.12: Sintfeest op school: alle kinderen 

’s middags vrij 

 


