Nieuwsbrief
december 2018
Meidoornlaan 13
1829 EA Oudorp
regenboog-m@saks.nl
Tel: 072-5123712

Agenda
4 december
20 december
20 december
21 december
22 december
7 januari
9 januari

Sinterklaasviering
Les tot 12.00 uur
17.00-18.45 Kerstviering en kerstdiner
Les tot 12.00 uur
Start kerstvakantie
Weer naar school
08.30-08.45 Samenwerkkwartier

Beste ouders/verzorgers,
Voor u de nieuwsbrief van december. Wij hebben deze
laatste nieuwsbrief van het jaar in een nieuw jasje
gestoken. Wij zullen ook volgend kalenderjaar de
nieuwsbrief rond of op de 1e van de maand versturen, in
januari ontvangt u de nieuwsbrief op 7 januari. De
feestmaand gaat van start, in deze brief treft u veel
informatie over de feesten en vieringen op de Regenboog.
Namens het team van de Regenboog willen wij u een
gezellige maand toewensen.
Sinterklaas
Op 4 december vieren wij Sinterklaas
op school. De belangrijkste informatie
voor deze feestelijke dag op een rij:
Maandag 3 december: De surprises
worden door de groepen 6-7-8 mee naar school genomen
en in de aula tentoon gesteld.
Dinsdag 4 december: Sinterklaas bezoekt de Regenboog.
Ouders mogen op de daarvoor aangewezen plekken staan,
zodat iedereen goed kan zien wat er gebeurt. De Sint en
zijn pieten bezoeken de klassen waarbij cadeautjes
uitgedeeld worden (groep 1 t/m 5) en elke groep een
klassencadeau krijgt voor in de klas. Groep (6 t/m 8) gaan
genieten van de surprises die ze voor elkaar hebben
gemaakt.

Welkom bij ons op
school:
Norah en Teun
Tevredenheidsonderzoek
Een keer in de twee jaar
vragen wij ouders,
leerkrachten en leerlingen
om mee te doen aan een
tevredenheidsonderzoek.
In de periode voor de
kerst zullen de leerlingen
een vragenlijst gaan
invullen in de klas. Ook
vragen wij u als ouder
mee te werken aan het
tevredenheidsonderzoek.
U ontvangt naast deze
nieuwsbrief een apart
bericht met de
toegangsgegevens voor
de digitale ouderpeiling.
Wij vragen u deze voor
16 december in te vullen.
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Thema methode Hemel en aarde
Na een bijna eindeloze nazomer gaan we nu echt de
donkere dagen in. Ineens is de decembersfeer heel
dichtbij. Het is een tijd waarin we elkaar opzoeken en die
we het liefst doorbrengen met mensen die dichtbij ons
staan. De lessen godsdienst en levensbeschouwing van
Hemel en Aarde gaan deze weken over het thema Gast.
Hoe is het om anderen toe te laten als gast, en hoe is het
om bij anderen gast te zijn?
Het spreekt helemaal niet vanzelf dat je je hart en je huis
voor anderen openstelt. Het is niet zomaar iets. Het vraagt
dat je anderen vertrouwt, dat je deelt wat van jou is, dat je
omarmt wat je misschien niet zo aantrekkelijk is. In onze
wereld zijn we eigenlijk nogal op onszelf. Ook als we het
wel prima vinden als een vriendinnetje of vriendje een keer
mee-eet, is dat nog wel iets anders dan leven in een cultuur
waarin het vanzelf spreekt dat er altijd eten en een bed is
voor een gast.
Gastvrijheid is ook een mooi onderwerp om toe te leven
naar Kerst. Wie er oog voor heeft, ontdekt veel gasten in
het kerstverhaal. Jozef en Maria zoeken een onderkomen
in Bethlehem, waar nergens plek meer is. Als Jezus is
geboren, ontvangen ze de herders en wijzen. Ze heten
Jezus welkom, zoals het oude kerstlied dat laat klinken: Nu
zijt wellekome, Jesu Lieve Heer…

JOGG Alkmaar
Er is al goed fruit gegeten de afgelopen
weken. Het kan voorkomen dat uw kind
iets echt niet lust. Om te voorkomen dat u
kind niets eet, kunt u uit voorzorg fruit
meegeven wat uw kind wel lust. Op de
website van EU-Schoolfruit kunnen
vinden welke pauzehappen er de
volgende week worden geleverd. Onze
leverancier is Vitamine & Zo.
https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit/LeerkrachtenPO/Leveranciers-1/Vitamine-Zo-1.htm

Gevonden voorwerpen
In de laatste week voor de kerstvakantie worden de
gevonden voorwerpen weer uitgestald op de lange tafel in
de aula. Is uw kind iets kwijt, kom gerust even kijken. Alles
wat blijft liggen gaat naar het goede doel.

Personele mededeling
Juf Charlotte werkt
inmiddels weer 4 dagen,
ze is er op maandag,
dinsdag, woensdag en
vrijdag.

Kerst
Zoals u misschien gezien
heeft in de Social Schools
agenda, hebben de
kinderen donderdag 20
en vrijdag 21 december
les tot 12.00 uur. Alle
kinderen worden
donderdag 21 december
om 17.00 uur op school
verwacht. De kinderen
gaan in twee groepen
naar de kerstviering in de
kerk en dineren in hun
klas. Uiteraard
organiseert de Ouderraad
voor de ouders een
gezellig samenzijn.
Hierover ontvangt u nog
nadere informatie
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Ouderraad
De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep van maximaal 10
ouders. Zij komen eens in de 6 tot 8 weken bij elkaar. Per
activiteit of evenement bestaat er een werkgroep en iedere
werkgroep bestaat uit één OR-lid en een of meerdere
docenten. Samen organiseer je de activiteit.
De leden van de Ouderraad zijn op dit moment: Brenda
Dekker (voorzitter), Edwin Smidt (penningmeester), Karin
Bijdevier, Mischa Buisman, Nancy Buisman, Francis
Buonofiglio, Sabine Ebbe, Edith Fakir en Eveline Hoes.
Deze extra activiteiten zijn al jaren een succes dankzij de
enorme inzet van ouders en kunnen zonder uw hulp niet
bestaan. Dat stelt de OR enorm op prijs!
Kom de OR versterken!
Er is altijd behoefte aan extra hulp. Zowel in de Ouderraad
als op de dagen van de activiteit zelf. Lijkt het u leuk om te
helpen bij het schoolreisje, het sinterklaasfeest en nog
meer activiteiten? Spreek de OR aan op het schoolplein of
mail naar patbren9@gmail.com.
Terugblik Kinderboekenweek
Vanuit de ouderraad kan ik jullie melden dat de
Kinderboekenweek afsluiting een groot succes was. Het
geld is goed besteed aan allerlei nieuwe boeken voor de
schoolbibliotheek.
Volgende week komt Sint onze school weer bezoeken en
de voorbereidingen zijn uiteraard al lange tijd bezig. Ook
voor de kerstviering zijn we druk met de organisatie, meer
informatie en eventuele hulpvraag volgt.
Wij willen jullie allen alvast fijne feestdagen wensen en zien
jullie graag op school bij een van de komende activiteiten.
Namens de ouderraad,
Brenda Dekker-Meereboer

Emailadressen
School:
Ouderraad:
MR:

regenboog-m@saks.nl
patbren9@gmail.com
mr.regenboogmdl@saks.nl

Parkeren rond de
school
Wilt u bij het halen en
brengen van de kinderen
uw auto in de daarvoor
bestemde vakken
parkeren? Auto’s op de
stoep zorgen voor
onveilige situaties met
name voor overstekende
kinderen, voetgangers en
fietsers richting de school.
Wij vragen om uw
medewerking.
Ontruimingsoefening
In de maand december
zullen we een
aangekondigde
ontruimingsoefening gaan
houden. De leerkrachten
zullen de leerlingen hier
vooraf op voorbereiden.
Onze BHV-ers oefenen
een aantal keer per jaar
het ontruimen van de
school. Dit om goed
voorbereid te zijn in het
geval van eventuele
calamiteiten.
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Bericht van de Laurentiuskerk
Beste ouders en kinderen,
Maandag 24 december om 17.00 uur zijn jullie allemaal
weer welkom in de Laurentiuskerk in Oudorp voor een
familie-kerstviering.
We willen dan in een klein half uur
samen liedjes zingen, muziek maken,
even bidden en luisteren of kijken naar
een kerstverhaal. Als je wilt, mag je op
een kleed of kussen op het
priesterkoor bij de verteller zitten, die
het boek voorleest en de platen laat
zien.
Je mag verkleed komen als Maria,
Jozef, engel, os, ezel, herder, schaap,
koning of helper.
Na afloop willen we samen koffie, thee of limonade drinken.
Je krijgt er ook iets lekkers en een kleine attentie uit de
kerstboom bij. Iedereen die in de sfeer van kerstmis wil
komen is van harte welkom! Dus neem gerust je opa en oma,
vrienden en vriendinnen of buren mee.
Tot 24 december?!

Op zondag 6 januari 2019, op het feest van Driekoningen,
is er om 9:30 uur een eucharistieviering in de parochiekerk
H. Laurentius, Herenweg 77 te Oudorp. Muzikale
medewerking wordt verzorgd door het kinderkoor De
Zonnezangers uit Nieuwe Niedorp o.l.v. Tineke den
Boogert.
Hartelijke groeten van pastoor Franklin en de werkgroep
Jong en Oud
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Kindividu
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Wij hebben op dit moment het thema familie en sinterklaas. Zo hebben wij een activiteit ‘wat
ziet sinterklaas door het raam van de stoomboot’ dan mogen de kinderen zelf tekenen wat
sinterklaas allemaal ziet. Maandag 19 november was er weer een studiedag van school.
Omdat Sinterklaas de zaterdag ervoor was aangekomen in Nederland gingen wij heerlijke
pepernoten bakken. Ieder kind kreeg zijn eigen taak om te helpen. Zo moest er iemand het
zelfrijzend bakmeel afwegen, een ander de basterdsuiker, weer iemand anders mocht de
boter er doorheen doen. Twee kinderen mochten de koek en speculaaskruiden erin doen en
de kinderen die nog niet aan de beurt waren geweest mochten alles tot een mooi deeg
kneden. Daarna kreeg iedereen een beetje deeg om zijn eigen pepernootjes te vormen. Dit
vonden de kinderen heel erg leuk. Vol trots lieten de kinderen aan elkaar zien hoe groot of
hoe klein de pepernootjes waren voordat ze op de bakplaat gingen. Na een kwartiertje in de
oven waren ze gebakken. Smikkelen maar! Natuurlijk komt Sinterklaas en zwarte piet ook bij
(K)individu langs.
Met vriendelijke groet,
Team (K)individu
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Naschoolse activiteit
Na de kerstvakantie is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een naschoolse
schildercursus. De cursus wordt aangeboden door een leerkracht van een andere SaKSbasisschool. Bij voldoende aanmelding zal deze cursus van start gaan.

Schildercursus over vijf grote kunstenaars
Voor het nieuwe jaar heb ik voor deze cursus vijf interessante kunstenaars
uitgekozen.
We gaan dan kijken naar hun werk, ik vertel iets over hun leven, werk en
drijfveren, en gaan we tekenen en schilderen in deze stijl. Hierdoor maakt uw
kind kennis met een stukje kunstgeschiedenis, leert allerlei materialen en
technieken kennen en gaat daardoor waarschijnlijk ook anders naar kunst kijken.
Les 1. Paul Klee maakte van vierkanten, rechthoeken,
driehoeken etc. huizen en steden. In deze les maken we
eerst ons eigen gekleurde papier om er daarna mee te gaan
bouwen.
Les 2. Roy Lichtenstein koos
afbeeldingen uit stripverhalen en maakte er met stippen
enorme schilderijen van. Ook wij kiezen een stripfiguur en
gaan daar al stippend mee op ontdekkingsreis.
Les 3. Paul Gauguin droomde van het
paradijs en hoopte dat op het eiland
Tahiti te vinden. Hoe ziet jouw
droomeiland eruit ? We gaan het
ontdekken door collages te maken met plaatjes uit
tijdschriften en deze daarna te bewerken met verf in Gauguin
kleuren.
Les 4. Claude Monet heeft talloze schilderijen gemaakt van de vijver in zijn
tuin met waterlelies in een beetje dromerige sfeer. Wij gaan dat ook proberen in
een hele bijzondere techniek, namelijk met oliepastelkrijtjes die we gaan
bewerken met gebleekte lijnolie om een dromerig effect te krijgen
.Les 5. Kazimir Malevitsj maakte abstracte schilderijen
met geometrische vormen. Hoe deed hij dat en kunnen wij
dat ook ? Vast wel…..
Praktische informatie:
Wanneer: maandag 14,21 en 28 januari en 4 en 11 februari
Tijd: 14.00-15.30 uur
Kosten: 40 euro ( inclusief iets te drinken met wat lekkers
en al het materiaal)
Opgeven ( en informatie): y.kager@live.nl
Met vriendelijke groet Yvonne

