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Rommelpiet 
Wat een verrassing toen we afgelopen 
woensdagochtend de school binnen 
kwamen! Het was één grote ravage.  
Dit was duidelijk het werk van 
Rommelpiet. Of hadden misschien 
meerdere Rommelpieten een bezoekje 
aan onze school gebracht? In ieder geval 
hadden de kinderen alles snel weer netjes 
aan kant en vonden zij in hun schoen een 
aardigheid van de Sint en zijn Pieten. Dat 
belooft wat voor vrijdag 4 december! 
 

 
 

 
 

 
 
 

Bereikbaarheid 9 en 10 december 
Op woensdag 9 en donderdag 10 
december is de school telefonisch niet 
bereikbaar. De RVKO komt dan ons ICT-
netwerk vervangen, wat ook van invloed is 
op de telefoonlijnen van zowel het 
hoofdgebouw als de dependance.  
Uiteraard zorgen wij ervoor dat u ons op 
andere manieren kunt bereiken wanneer 
dit nodig is: 

 Voor ziekmeldingen kunt u mailen 
naar info@rkregenboog.nl. Vermeld 
hierbij de naam en de groep van uw 
kind. 

 Voor noodgevallen kunt u bellen naar: 
06 38 30 95 16. U krijgt dan een 
directielid aan de telefoon. We willen 
u vragen dit nummer alleen te bellen 
indien strikt noodzakelijk! 

Vanaf vrijdag 11 december zullen wij weer 
op de bekende telefoonnummers te 
bereiken zijn.  
 
De Pakjesboot van Kapla 
Aymen, Jiraiya, Osman en Nayaehli 
maakten dit mooie bouwwerk. Goed 
gedaan kanjers! 
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Kleurplatenactie 
Pit010 en wijkbewoner Joop  
(van Likejewijk) hebben een 
kleurplatenactie bedacht voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar. 
Joop heeft vervolgens contact opgenomen 
met de winkeliersvereniging voor het 
sponsoren van deze mooie actie. Dit 
leverde hem om onder andere strooigoed 
op en al dit lekkers is uitgedeeld aan de 
drie scholen. Joop kwam persoonlijk bij 
ons langs om het te overhandigen.  
Dat wordt smullen voor de kinderen!!  
Wij bedanken dan ook de 
winkeliersvereniging, Joop en Pit010 voor 
het organiseren van deze 
kleurplatenactie! 
 

 
 
  

Belangrijke data 
02.12: Pepernotenparty groepen  
  1-2 tot en met 4 
04.12: Sintfeest op school: alle kinderen 

’s middags vrij 
05.12: Sinterklaas 
09.12: Aangepaste bereikbaarheid school 
10.12: Aangepaste bereikbaarheid school 
 
 
 
 

 


