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We kijken terug op een prachtig (aangepast) Sinterklaasfeest! Ook al
werkte Sinterklaas dit jaar vanuit huis, hij had toch even tijd vrij gemaakt
om naar De Regenboog te komen. Om Sinterklaas zich thuis te laten voelen bij ons, hadden we op het schoolplein de huiskamer van Sinterklaas
nagemaakt. Wij willen alle ouders bedanken die ons zo fijn geholpen hebben met het klaarzetten van ‘de huiskamer van Sinterklaas’ op het schoolplein. Super!
De leerlingen zijn verwend met mooie cadeautjes, in de groepen 5/6 en
7/8 hebben de leerlingen prachtige surprises gemaakt. Onze complimenten!
Dat we nu in de kerstsfeer zitten is goed te zien aan de mooi versierde school. De leerlingen hebben ons geholpen om de bomen te versieren en samen met het team hebben we de rest van de
school feestelijk versierd.
We gaan de laatste weken van het jaar 2020 in. Een heel raar jaar dat van ons allen veel gevraagd
heeft. Een jaar waarin alles anders werd, waarin we veel aanpassingen hebben moeten doen. Door
goed samen te werken met elkaar, ouders, leerlingen en leerkrachten èn te denken in mogelijkheden hebben we er samen toch een bijzonder jaar van gemaakt. Een jaar wat we niet snel zullen
vergeten.
Nog even hard werken met z’n allen en dan straks lekker twee weken genieten van de vakantie.
Namens het team wensen wij iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en een heel mooi en gezond 2021! Zorg goed voor elkaar en blijf gezond.
Francien Soeter

Kerst
Donderdag 17 december vieren wij met elkaar Kerst op school. De kerstcommissie heeft, rekening houdend met alle maatregelen, een leuk en gezellig
programma bedacht. In de bijlage vindt u meer informatie over het
Kerstfeest.
Belangrijk is dat we deze dag een aangepast rooster hebben en de leerlingen
op school een broodje eten (lunch meenemen). ‘s Avonds worden de leerlingen weer om 17.00 uur verwacht om samen het kerstfeest te vieren.
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Milieustraat
In de vorige Nieuwsboog werd er aandacht besteed aan de milieustraat. Helaas hebben we na het
verschijnen van die Nieuwsboog bericht van de gemeente gehad dat ze gaan stoppen met de
milieustraat. De opbrengst voor het ingezamelde materiaal weegt helaas niet op tegen de kosten
voor het ophalen en verwerken. Op vrijdag 18 december zal de gemeente de containers ophalen.
Mocht u dus nog wat thuis hebben staan, dan kunt u nog t/m donderdag 17 december gebruik maken van de afvalcontainers. De gemeente is bezig met het ontwikkelen van een pilot rondom een
mobiel inzamelpunt. Vanuit de gemeente ontvangen wij nog eenmaal extra een mooi bedrag als
tegemoetkoming.

Jarig
Maandag 14 december is Dagmar jarig, Lieve is maandag 21 december jarig,
juf Francien is zaterdag 2 januari jarig en juf José maandag 4 januari.
Alvast gefeliciteerd allemaal, wij wensen jullie een hele fijne verjaardag toe.

Jeugd oliebollen toernooi
Op zaterdag 19 december organiseert SJO Ens - Kraggenburg het Oliebollen
toernooi. Dit toernooi is voor alle kinderen op de basisschool, dus ook voor
niet-leden. Meer info in de bijlage, opgave voor 16 december.

Agenda
Donderdag 17 december: Aangepast rooster, ‘s avonds Kerstfeest
Vrijdag 18 december: Alle leerlingen vrij om 12.00 uur
Maandag 22 december t/m vrijdag 1 januari: kerstvakantie
Vrijdag 8 januari: Nieuwsboog.

Bijlagen:
-flyer Jeugd oliebollen toernooi Ens– Kraggenburg (mail)
-Brief Kerst 2020 (mail)
-Nieuwsbrief Aves (papier)
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