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Belangrijke data:
Woensdag 22 november
Sinterklaas op de Regenboog
Boomplantdag groep 7
Welbevindingsgesprekken
voor alle kinderen van groep 1
tot en met 7
Donderdag 23 november
Kunstmenu groep 5 en 6
Dinsdag 28 november
Verlichtingscontrole groep 5,
6, 7 en 8
Voorleeswedstrijd groep 7 en
8
Woensdag 29 november
Mondzorg voor kids aanwezig
Schoen zetten
Dinsdag 5 december
Surprise voor alle kinderen van
groep 5, 6, 7 en 8
Woensdag 6 december
Studiedag, alle kinderen vrij
Donderdag 14 december
MR vergadering
Donderdag 21 december
Kerstviering
Maandag 25 december tot en
met vrijdag 5 januari
Kerstvakantie
Maandag 8 en dinsdag 9
januari
Luizencontrole
Dinsdag 16 januari
MR vergadering
Maandag 22 januari
Studiedag, alle kinderen vrij

Traditiegetrouw wordt ieder jaar op KC de Regenboog de kerstmusical opgevoerd.
Deze vindt plaats op donderdagavond 21 december (voor ouders, opa’s en oma’s,
broers/ zussen die niet meer op de Regenboog zitten) en op vrijdagochtend 22
december (voor alle kinderen van KC de Regenboog).
Per groep worden door de leerkracht 6 kinderen gekozen die dat jaar met de musical
mee mogen spelen. De scenes worden gespeeld door een groep ouders en de liedjes
worden gezongen door groep 8. Het selecteren van de kinderen uit de diverse
groepen gaat op toerbeurt en in overleg met je kind. Je kind komt dus afhankelijk van
de grootte van de klas eens in de 3 à 4 jaar aan de beurt. Deze kinderen krijgen per
groep een liedje toegewezen, waarop zij iets mogen presenteren in de vorm van een
dansje of uitbeelden. Zij hebben dus geen tekst en hoeven zelf niet te zingen.
De groep ouders die het toneelstuk spelen zijn inmiddels begonnen met repeteren en
de organisatie en coördinatie van de musical ligt in mijn handen. Maar zonder hulp
van ouders zijn we nergens en samen kunnen we er iets heel moois van maken!
Wij zouden graag uit iedere groep enkele ouders willen vragen om mee te helpen,
denk hierbij aan hulp bij het begeleiden van de kinderen op donderdag en vrijdag, het
mee instuderen van een stukje, de aankleding hiervan, het knutselen van dingen die
de kinderen nodig hebben op het podium.
Maar ook op algemener vlak hebben we hulp nodig, o.a. decor schilderen, decor
opbouwen, schminken.
Vandaag zijn de lijsten om de kinderen te kiezen uitgedeeld aan de leerkrachten, dus
begin volgende week zal bekend zijn, welke kinderen dit jaar mee mogen doen met
de musical. Hierna zal nog een oproep voor hulp volgen, die ik communiceer via de
klassenouders.
Het daadwerkelijk oefenen met de kinderen vindt traditiegetrouw pas na 5 december
plaats. Uit voorgaande jaren is gebleken, dat deze tijd lang genoeg is. 2 à 3 keer
oefenen is voldoende.
Als er ouders zijn die nu al zeggen, ik wil graag meehelpen op welk gebied dan ook!
Dan mag je altijd contact met mij opnemen, graag zelfs! Ook als er nog vragen zijn,
hoor ik die ook graag!
Groetjes,
Danielle van de Laar laarboekel@gmail.com
Tel: 06-51834471

Op dinsdag 12 december volgt wellicht een nieuwe
staking, door medewerkers in het onderwijs. Er is een
ultimatumbrief voor nieuwe acties overhandigd aan
minister Arie Slob van Onderwijs. Uiterlijk in de week
van 5 december verwachten de organisaties een
antwoord op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard
vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te
verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan
roepen de vakbonden een landelijke staking op 12
december uit. Wij houden u op de hoogte van het
vevolg en de eventuele acties op kindcentrum de
Regenboog.

De Jumbo Sparen voor je School actie loopt nog tot en
met dinsdag 21 november. Vervolgens hebben we
nog een week de tijd om alle punten in te voeren.
Aangezien de emmers bij de Jumbo in Gemert en
Volkel flink gevuld zijn, vragen we hulp hierbij.
Linda van de Biggelaar heeft tot nu toe al duizenden
punten ingescand (kei bedankt hiervoor Linda!)
Mocht u willen helpen, dan kunt u een stapeltje
punten op komen halen bij juffrouw Sandra.

Afgelopen week is de ouderbijdrage van 10 euro
afgeschreven. De bijdrage voor het schoolreisje/kamp
van 7,50 euro is afgeschreven voor de kinderen van
groep 5 tot en met 8.

23 november

Alicja Batorska

Wij wensen jou een gezellige feestdag!

groep 6

