
 

 

 

 

 
 
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 heeft. 
- een gezinslid getest moet worden vanwege coronaklachten. 
- een gezinslid positief getest is op Corona. 
- bij twijfel. 
 
Sinterklaas 
Gisteren was het groot feest; Sinterklaas is op bezoek geweest! 
Dit jaar een intocht zonder publiek, daarvan word je misschien wel ziek, 
dat zegt minister de Jonge en daarom hebben wij Sinterklaas binnen toegezongen. 
De hulppieten uit groep 8, hadden een fantastisch hulpplan bedacht; 
Zo kregen de kinderen uit de onderbouw, hun cadeautjes veilig en toch gauw! 
Ook in de bovenbouw was het dolle pret, de surprises en gedichten waren kei-vet. 
 
Kerstviering en kerstvakantie 
Om voor veiligheid te zorgen, is de kerstviering op 18 december in de morgen. 
Graag zien we iedereen blij: vrijdagmiddag 18 december zijn dus alle leerlingen vrij!  
 
Inloggegevens 
Bent u inloggegevens vergeten of kwijt? Wij zijn tot service bereid! 
Stuur een mail aan a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl ; nieuwe gegevens ontvangt u snel! 
 
Op tijd naar school 
Na het bericht op de vorige infoboog, schiet het aantal op-tijd-komers flink omhoog. 
Sommige kinderen komen nog wel te laat, maar we zien gelukkig dat het al beter gaat. 
Leerlingen weten nu ook: om 8.35u sluit de deur en aanbellen geeft gezeur  
 
Schoolfruit 
dinsdag:  een portie waspeen 
woensdag: een mandarijn 
donderdag: een peer 
 
Versiering 
Voor vertrek naar Spanje stuurt de Sint zijn versierpieten nog een keer; 
zij ruimen alles weer op en brengen de school in kerstsfeer. 
Alles staat maandag gezellig klaar en daarvoor zijn we deze pieten zeer dankbaar! 
 
GROEP 1-2A en 1-2B 
Sinterklaas is naar Spanje teruggegaan; de kerstdagen komen er nu aan. 
De kleuters gaan vanaf maandag voor het kerstfeest aan de slag 
en oefenen de letter ‘i’ van kerstlicht wel elke dag. 
Ook knutselen zij ijverig een lichtje in groep 1-2, breng daarvoor aub een glazen potje mee! 
 
 

04-12-2020 

mailto:a.groeneveld@regenboognieuwendijk.nl


SUPERGYM VOOR GROEP 5 t/m 8 
Deze groepen hebben geluk!; hun vrijdag kan echt niet meer stuk!  
Juf Kendra deed namelijk mee aan een programma op tv; 
in ‘Kamp van Koningsbrugge’ met Jeroen, moest zij hele stoere dingen doen. 
Een soortgelijke training leek de leerlingen wel wat en dus regelde juf Kendra dat. 
Zij zorgt, samen met nog een tv-kandidaat, dat vrijdag 11 december alles klaarstaat. 
Elke bovenbouw Regenbooggroep, transformeren zij in een Special Forces troep. 
Dat doe je niet in een gewoon gymkloffie; nee! Daarvoor neem je een donker t-shirt mee. 
We danken juf Kendra hartelijk voor haar inzet, en adviseren jullie: ga donderdag op tijd naar bed. 
Want als je uitgerust bent, versterkt dat jouw commando-talent! 
 
Gymstagiare 
Hadden we vorige week een voorstelronde; we misten er eentje en dat is zonde.. 
Toon loopt stage bij de Gemeente en zorgt op donderdag met Kendra voor een soepel gebeente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  11-12:  Groep 5 t/m 8 neemt een donker t-shirt mee. 
  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: Oefen goed op bladzijde 11, dan gaat het volgende week vanzelf. 
 Sommige kinderen weten de noten nog niet zo goed, meekijken als 

ouders is wat vaak wonderen doet. 
Blazersklas: Op je ‘rijtje’ mag je blijven repeteren, zo zul je het nooit meer verleren. 
 Tot nr. 23 op pagina 7, mag jij je uitleven.  
 Zet de notennamen er maar gerust bij, dat maakt jou vast wel blij. 
   

Lied voor a.s. zondag:              Kernwaarde volgende week: 
Lied 485: Zeg eens herder, waar kom jij vandaan?              
 

Hoi, ik ben Toon van Drunen, 19 jaar oud en kom uit Almkerk.  
Ik zit in het laatste jaar van Curio College Sport en Bewegen MBO niveau 4. Ik 
heb daar gekozen voor de richting Buurt, Onderwijs & Sport om na mijn 
opleiding door te stromen en uiteindelijk gymdocent in het primair of middelbaar 
onderwijs te worden. Naast mijn studie ben ik veel op het voetbalveld van VV 
Almkerk te vinden om training te geven, maar vooral om zelf lekker bezig te zijn.  
Ook sport ik bij Basic-fit. Ik vind het superleuk om lessen op De Regenboog te 
geven, omdat ik in mijn basisschooljeugd hier ook op school heb gezeten. Ik 
hoop dit jaar veel te leren, maar bovenal de kinderen mee te geven hoe 
belangrijk een gezond en sportief leven is. 

Nieuwbouw school 
Hoewel veel zaken in het kader van onze nieuw te bouwen school geregeld zijn,  
zal de officiële start van de bouw pas juli 2021 zijn. 
Dit heeft te maken met het volgen van de procedure en het verkrijgen van de juiste 
signature.  
Zoals het er nu uitziet, verhuizen we pas net voor de zomervakantie  
naar ons tijdelijke onderkomen, waar we nu al een tijdje van dromen. 
Mondkapjes 

In principe zijn ouders of externen in de school niet toegestaan, 
maar soms ontkomen wij en u hier niet aan. 
We schrijven voor ieders veiligheid dit bericht: 
Komt u op school, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Zo voeren we een corona-proof verhaal; dat is het beste voor ons allemaal. 
 
 



 

 

 

 

 

  

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. 

 

Wanneer? 

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! 
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