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Inleiding

BEDANKT!!!

Deze laatste week voor de vakantie staat in het teken
van kerstvieringen. Met elkaar vieren we dat Jezus
geboren is. God is mens geworden zoals wij.
Dichterbij kon Hij niet komen. Die blijde boodschap
zet ons leven in ander licht. Daar zingen we van en
daar vertellen we over.
De kleuters vieren het feest maandag-, dinsdag- of
donderdagavond op school.

In de afgelopen maanden zijn er weer héél veel
ouders geweest die ons op allerlei manieren
geholpen hebben! Soms duidelijk zichtbaar en soms
achter de schermen. Rond Sinterklaas en Kerst, de
mensen van de ouderraad, deco-commissies, maar
ook hulpouders die lezen en andere activiteiten doen
met kinderen op school of tijdens excursies, ouders
die halen en brengen enz.
Op een ander vlak zijn het de leden van de MR of
ouders van de gebedsgroep die ons als team
ondersteunen. Maar er zijn ook vaders die het plein
vegen of sneeuwvrij maken. En natuurlijk vergeten we
de mensen van de TSO niet.
ALLEMAAL HEEL HARTELIJK BEDANKT!!!

Woensdagavond is de kerstviering in de Grote Kerk
voor alle leerlingen, ouders en andere
belangstellenden. U bent hartelijk uitgenodigd om
het feest met ons mee te vieren!
Verschillende groepen leveren een bijdrage. En ook
als team zullen we van ons laten horen. Welkom!
Er is woensdagavond een collecte voor het Ronald
McDonald Kinderfonds. Van harte aanbevolen!

Kinderpostzegels
Wat een gewéldig resultaat van de leerlingen (en
ouders) van De Regenboog!!! Iedereen die daaraan
bijgedragen heeft: BEDANKT!

Personeel
Op de locatie Retranchement gaat juf Petra van
Wijngaarden met zwangerschapsverlof. We wensen
Petra een goede tijd toe en hopen over een aantal
weken blij bericht te horen!
Na de kerstvakantie hopen verschillende leerkrachten
na een periode van ziekteverlof weer (of meer) te
gaan werken. Fijn als er vooruitgang en herstel is!
Andere collega’s wensen we beterschap en geduld.
De veranderingen leiden na de kerstvakantie tot wat
verschuivingen in de werkdagen van verschillende
leerkrachten. Ouders van de betreffende groepen zijn
of worden daar apart over geïnformeerd.

‘Samen De Regenboog’

Dag Sinterklaasje…

Allergieën e.d.

…maar gelukkig hebben we de foto’s nog!

Op school worden allergieën en andere belangrijke of
relevante medische informatie verwerkt in de
leerlingadministratie. Hierbij willen we u vragen om
belangrijke of relevante zaken kenbaar te maken,
omdat er soms dingen veranderen of omdat kinderen
die informatie zelf niet altijd goed over kunnen
brengen. U kunt dat in antwoord op deze mail laten
weten of rechtstreeks mailen naar
admin.regenboog@stichting-logos.nl

Jaarplanning en Agenda
december
Wo. 20
Vr. 22

Kerstviering in de Grote Kerk 19.00 u
11.45 uur vakantie – middag vrij

januari
Ma. 22

Informatieavond nieuwe kleuters

februari
Wo. 7
Do. 8
Ma. 12
Vr. 23

1e rapport
Spreekavond
Spreekavond
Studieochtend – alle kinderen vrij
Voorjaarsvakantie

Jaarplanning 2017-2018
Op onze website staat een overzicht van de
belangrijke data voor dit schooljaar.
www.regenboog-gorinchem.nl

‘Samen De Regenboog’

