
 

 

 

 

 
 
Beleid aangaande Coronamaatregelen 
Leerlingen blijven thuis indien: 
- zij zelf koorts hebben of benauwd zijn.  
- zij zelf getest moeten worden vanwege Coronaklachten. 
- zij zelf positief getest zijn op Corona. 
- een gezinslid Coronaklachten, koorts, benauwdheid hebben. 
- een gezinslid getest moet worden vanwege coronaklachten. 
- een gezinslid positief getest is op Corona. 
- bij twijfel. 
 
Vooraankondiging vrije middag 
Vrijdagmiddag 18 december hebben alle leerlingen vrij. De kerstvakantie begint voor iedereen om 
12.00 uur. 
 
Inloggegevens 
We merken dat inloggegevens nog wel eens zoek raken, vergeten worden of niet meer werken. Dat 
is geen enkel probleem; stuur een mail aan a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl en wij voorzien 
u van nieuwe inloggegevens voor bijv. Cloudwise, Parnassys en Parro. 
 
Op tijd komen 

Omdat er nogal wat kinderen te laat op school komen, hebben we afgelopen week 
bijgehouden welke kinderen er niet op tijd binnen zijn. Voor de leerkracht en de hele 
groep is het storend als er steeds leerlingen tijdens de les binnendruppelen.  
Vanaf volgende week zenden we de ouders een mail als hun kind(eren) 3 keer te laat 
kwam(en). Bij 5 keer te laat, nemen wij telefonisch contact met u op. 
Om 08.25 uur gaat de bel, zodat we om 08:30 uur direct kunnen beginnen. In de 
middag gaat om 12:55 uur de bel, zodat om 13:00 uur gestart kan worden. 
 

 
Schoolfruit 
dinsdag:  een banaan 
woensdag: een appel 
donderdag: een tomaat 
 
Wieltjesdag 
Op alle andere dagen laten we poppenwagens, steppen, space-scooters, skeelers en skelters thuis, 
maar op woensdag is het wieltjesdag; dan zijn wieltjes welkom op school en kun je er fijn mee spelen! 
De fietsen blijven in de fietsenstalling staan. 
 
Sinterklaas 
A.s. donderdag 3 december komt Sinterklaas op bezoek. Met stille trom komt hij de school binnen 
en ontvangt hij de kinderen van de onderbouw per groep. Zij krijgen een voorstelling te zien en 
natuurlijk een cadeautje! De hulppieten van groep 8 assisteren volop, zodat het gezelschap niet door 
de hele school hoeft te lopen. In de bovenbouw wordt het sinterklaasfeest gevierd met surprises, 
gedichten en pakjes. 
 
GROEP 1-2A en 1-2B 
-Vriendelijk doch dringend vragen wij u om uw kind(eren) op donderdag 3 december al  
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 om 8.25 uur te brengen, zodat zij op tijd naar binnen kunnen om de Sint te bezoeken! 
-De kleuters werken natuurlijk over Sinterklaas en leren de letter ‘i’ van sint. 
 
GROEP 3  
-Dinsdag krijgen de kinderen een echte Pietengymles van meester Mark in de sporthal. Dat gaat 
natuurlijk het beste met je gewone gymkleren. 
-Donderdag vieren we de verjaardag van Sinterklaas; je mag dan best verkleed naar school komen 
(als je dat zelf ook wilt).  
 
GROEP 4 
De gymles en de blokfluitles gaan gewoon door a.s. donderdagmiddag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

  03-12:  Sinterklaas bezoekt De Regenboog 
  14-12:  Vergadering MedezeggenschapsRaad 
  18-12:  Kerstviering in de klassen 
    Alle leerlingen zijn ’s middags vrij. 

Groep 4: 11-12: Tafeltoets van de tafel van 4 
Groep 5: 11-12: Tafeltoets van de tafel van 8 
 
Blokfluiten: Jullie kunnen thuis het liedje ‘Wees voorzichtig’ oefenen en zorg dat je 

de noten b, a en g weet en de notenwaarden ‘4 tellen, 2 tellen en 1 tel’. 
Blazersklas: Oefen thuis goed je rijtje!  
 Bugel / cornet: jullie kunnen oefenen met c-g, maar let op; wel zonder 

bolle wangen! Ook bladzijde 6 nogmaals oefenen. 
   

Lied voor a.s. zondag:              Kernwaarde volgende week: 
Lied 484: Go tell it on the mountain…              

 

GEREFORMEERDE KERK NIEUWENDIJK 
 

Kerstwandeling: Ga je mee op zoek naar het Licht? 
 

Omdat we dit jaar helaas niet het traditionele kinderkerstfeest in de kerk 
kunnen vieren, organiseren we op  

woensdagavond 23 december  
een kleinschalige, Corona-proof kerstwandeling. 

Je maakt samen met je ouder(s), broers en/of zussen (eigen gezin) 
een wandeling door Nieuwendijk.  

Op een aantal plaatsen is er iets te zien, te horen of te doen. 
De kerstwandeling is voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Zit 
je al op het Voorgezet Onderwijs? Dan mag je natuurlijk wel meelopen met je 

jongere broer of zus! 
Aanmelden kan vóór maandag 13 december door een mailtje te sturen 

naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl. 
Vermeld het aantal personen en de leeftijd van de kinderen. 
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Wanneer? 

Woensdag  2 dec  18.00u tot 21.00u 

Donderdag 3 dec 18.00u tot 21.00u 

Vrijdag        4 dec 08.30u tot 21.00u 

Zaterdag     5 dec 08.30u tot 15.00u 

Vrijdag     11 dec 18.00u tot 21.00u 

Zaterdag  12 dec 08.30u tot 13.00u 

Wij verkopen ook dit jaar 

weer prachtige kerstbomen.  
 

Kom gezellig langs en zoek,  

onder het genot van koffie of 

warme chocolademelk, 

uw mooiste kerstboom uit!  

U heeft de keuze uit diverse 

soorten bomen.  
 

We bezorgen de boom gratis  

bij u thuis!  

Buiten Nieuwendijk vragen  

we een vergoeding van  

€ 2,50.  

Ook worden er heerlijke 

speculaasbrokken verkocht! 


