Nieuwsbrief 7. CBS De Regenboog 2018-2019

Beste leerlingen en ouders/verzorgers van CBS De Regenboog,
Voor u ligt de zevende nieuwsbrief van CBS De Regenboog. Het de bedoeling dat u van
ons deze nieuwsbrief twee wekelijks ontvangt. Op deze wijze houden wij u op de hoogte
van allerhande belangrijke informatie over de school.
Wij wensen u veel leesplezier!
Foute kersttruiendag
Op vrijdag 14 december is het Foute Kersttruiendag. Op deze dag zullen wij met elkaar
proberen zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel.
Waarom een Foute Kersttrui?
Met een Foute Kersttrui – de naam zegt het al – sta je natuurlijk behoorlijk voor gek. Je
moet dus best een held zijn om zo’n trui te dragen. Daarom zet Save the Children dit
najaar de dragers van Foute Kersttruien neer als echte helden onder het motto “Een
echte held verzamelt geld.”
Waar gaat de opbrengst van de actie naartoe?
Foute Kersttruiendag is een actie vol gekkigheid en lol, maar de aanleiding is
bloedserieus. Want in Nederland is de kerst een tijd van gezelligheid, samen met familie
en vrienden. Voor kinderen in nood -omdat zij opgroeien in een oorlog of getroffen zijn
door een ramp- valt er weinig te lachen. Daarom richten we ons voor Foute
Kersttruiendag vooral op het inzamelen van geld voor kinderen in nood zodat ook zij bij
hun familie kunnen zijn, voldoende voedsel hebben, zeker zijn van een dak boven hun
hoofd en dat ze zich veilig voelen.
Wat is er te doen?
Op vrijdag 14 december zijn er verschillende activiteiten:
08.20 - 08.30: Het team van CBS De Regenboog vormt
het Foute-Kersttruien-Koor en trakteert u in de hal van de
school op een aantal fijne kerstliedjes. Meezingen mag!
11.30 – 12.30: Iedere klas heeft een andere actie
bedacht om zoveel mogelijk geld op te halen. Er zijn
kraampjes waar u iets moois kunt kopen, er is iets lekkers
te eten of te drinken te koop en er worden tegen een
kleine vergoeding zelfs nagels gelakt! Van de leerkracht
van uw zoon en/of dochter krijgt u te horen welke actie er
in hun eigen klas is opgezet.
Mocht het u niet lukken om erbij te zijn op deze dag, maar
wel graag willen doneren, dan kan dat ook via onze
digitale collectebus:
https://foutekersttruiendag.digicollect.nl/cbs-de-regenboog-overschie
We hopen iedereen ( natuurlijk het liefst in foute kersttrui ) te zien op deze dag!
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Kerstviering
De sinterklaasspullen liggen weer in de kast en alle
kerstbomen worden weer versierd. De tijd van
lichtjes en gezellige sfeer is weer aangebroken. Het
is ook een tijd waarin we de geboorte van Jezus
vieren. Dit jaar houden we de kerstviering in de
Grote kerk Overschie. De kerstviering is op 20
december van 19:00 tot 20:00. De kinderen zijn
die dag om 12:00 vrij. In verband met de veiligheid
en de drukte mogen er 2 familieleden per gezin de
viering bijwonen.
Koffiemiddag
Op donderdag 13 december 13:00 – 13:45 organiseren wij weer een koffiemiddag. Deze
koffiemiddag wordt georganiseerd in samenwerking met Ogenda Adolphin (Project Puur)
en heeft als thema: ‘Een gezonde seksuele ontwikkeling bij kinderen’. Een gezonde
seksuele ontwikkeling is voor kinderen heel belangrijk. Vaak raken ouders overstuur over
gezonde ontdekkingen, die kinderen aan het ontwikkelen zijn. In de meeste gevallen zijn
de ontwikkelingen van het kind gewoon gezond.
U krijgt op deze middag zoveel mogelijk informatie over een gezonde seksuele
ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. De volgende punten zullen
worden besproken:







Een gezonde seksuele ontwikkeling.
o Wat is een gezonde seksuele ontwikkeling?
Seksueel grensoverschrijdend gedrag.
o Hoe herken ik het?
o Hoe maak ik het bespreekbaar?
o Hoe ga ik er mee om?
o Waar en hoe kan ik hulp vragen?
Het vlaggensysteem.
o Welk gedrag hoort bij welke leeftijd?
o Hoe kan je seksueel gedrag beoordelen?
o Wat betekenen de kleuren van de vlag?
Cultuur, geloof en waarde en normen. Hoe neem je dit mee in een gezonde
seksuele ontwikkeling als opvoeder/verzorger?

Daarnaast krijgt u uiteraard de gelegenheid tot het stellen van vragen.
Aan het einde van de koffiemiddag krijgt u een poster en kaarten met de 6 pijlers van
het vlaggensysteem mee naar huis.
Belangrijke data
Koffiemiddag 13:00 – 14:00
Foute kersttruiendag
Kerstviering
Leerlingen vrij
Met vriendelijke groet, namens het team,
Wieke Canosa, Menno Admiraal
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