Regenboog nieuws
Vanuit de directie en het team
Afgelopen week is in alle groepen de kerstboom gezet
en de hal ziet er heel sfeervol uit met de kerstvlaggen
(waarvoor nog steeds dank aan de ouders die hierop
gezwoegd hebben!) in prachtige kersttinten en de
kerstboom met de mooie rode kerstballen!

Kalender december 2021
23/12
24/12

Kerstviering op school
Kerstvakantie, alle lln om 12u VRIJ

Wegbrengmoment december
Donderdag 2-9-16-december
Voorlopig vervallen.

Diane van ons Zingkwartier zingt volop kerstliedjes met
de leerlingen en er is al hard gewerkt aan allerlei mooie
kerstknutsels die de klassen versieren.

Jarigen t/m 20 dec 2021

Kortom, bij ons zit de kerstsfeer er goed in!

Van harte gefeliciteerd!

18/12 Sophie (7 jaar) en Sofie (10 jr)

De kerstwerkgroep heeft zich ook over een sfeervol programma gebogen voor
donderdag 23 december. Zoals vorige week al aangekondigd, vinden alle activiteiten
plaats binnen schooltijd.
Het thema van de kerstviering komt vanuit het boek ‘suiker in melk’. Een verhaal over
het omarmen van verandering, anderen accepteren en leven in een prachtige en diverse
samenleving. Een mooie kerstgedachte vinden wij!
In grote lijnen is het programma voor alle groepen als volgt: we starten met alle
leerlingen (verdeeld in de eigen groepen) op het schoolplein waar we samen
kerstliedjes zingen onder begeleiding van Diane.
Daarna zijn er in de ochtend eigen (o.a. creatieve) activiteiten in elke groep. Als lunch is
er een feestelijk buffet waarvoor alle leerlingen iets mee mogen brengen. Dit wordt in
de klas met de kinderen besproken en u wordt hierover via de eigen leerkracht verder
geïnformeerd. In de middag is er een kerstmarkt voor de
leerlingen. Zij kunnen in verschillende groepen iets kopen voor
het goede doel. De dag wordt in elke klas gezamenlijk afgesloten.
Alle details volgen in de komende dagen via de kerstwerkgroep
en/of de eigen leerkracht.

