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1.

Osseveld
Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Regenboog Osseveld, 

Agenda

• Dinsdag 3 december  - Inloopspreekuur CJG Mirjam Kistemaker
       14.00u - 15.00u op Regenboog Osseveld

• Donderdag 5 december  - Sinterklaasfeest

• Vrijdag 6 december  - > 08.30u opruimen sintversieringen (opgave voor  
          hulp kan via Parro)
       > Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Zaterdag 7 december  - 08.10u - 08.40u Uitzending Kids Top 20
       NPO Zapp (3)

• Maandag 9 december  - 19.30u versieren school in kerstsferen (opgave voor  
       hulp kan via Parro)

• Dinsdag 10 december  - 19.30u OR/MR vergadering
       
• Woensdag 18 december  - Nieuwsbrief nr. 4 schooljaar 2019-2020

• Donderdag 19 december  - 18.30u Kerstviering

• Vrijdag 20 december  - Vrije vrijdag leerlingen groepen 1 en 2

• Maandag 23 december  - Kerstvakantie
 t/m Vrijdag 3 januari

Inloopspreekuur CJG

Op dinsdag 3 december kunt u tussen 14.00u en 15.00u weer binnenlopen bij Mirjam Kistemaker, de 
CJG-verpleegkundige. Heeft u vragen over de opvoeding of wilt u wat handige tips? Twijfelt u over 
iets? Mirjam luistert graag en kan indien nodig doorverwijzen.

U bent van harte welkom bij Regenboog Osseveld.
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2.

Osseveld
Nieuwe leden gezocht!

Voor de OuderRaad van Regenboog Osseveld zijn wij op zoek naar nieuwe leden! 
De belangrijkste taak van de OuderRaad is het samen met het team organiseren van activiteiten op 
school. Zo zijn we betrokken bij het sinterklaasfeest en de kerstviering. 
Maar ook voor bijvoorbeeld de musical en het afscheid van groep 8 zetten wij ons in.

Een aantal keer per jaar vergaderen we op school over de aankomende activiteiten. Onze belangrijk-
ste bron van inkomsten is de ouderbijdrage. 

Natuurlijk verwachten we niet dat je bij alle activiteiten aanwezig bent maar vele handen maken 
licht werk, dus hoe meer OuderRaad-leden er zijn, des te beter de werkzaamheden kunnen worden 
verdeeld. 
Wij hopen van harte dat meerdere vaders en moeders zich zullen aanmelden voor de OuderRaad.

Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar orregenboogosseveld@pcboapeldoorn.nl.

Sinterklaas

Zaterdag 16 november is Sinterklaas aangekomen in Apeldoorn. Hij kwam met de stoomtrein langs 
station Osseveld. Laat onze school hier nu vlakbij staan. Misschien komt Sint ook wel bij ons met de 
trein. We wachten het af. De stal voor zijn nieuwe paard Ozosnel staat in ieder geval in de hal klaar. 

Op 5 december bezoekt Sint onze school. Vanaf 08:40u staan de kinderen buiten op het plein. We 
hebben een indeling gemaakt met stoepkrijt, zodat iedere groep weet waar ze mogen staan. 

Voor de ouders is er ook een apart vak getekend op de grond. Voor de ouders van de groepen 1/2 
geldt dat ze achter de groepen 1/2 gaan staan. Voor de ouders van groep 3 en hoger geldt dat ze in 
het aangegeven vak gaan staan.

De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen vanaf 08:20u de surprise met gedicht in hun eigen klas 
brengen. 

Met vriendelijke groet,

De Sinterklaascommissie
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3.

Osseveld
Kerstviering 2019

Dit jaar zal de kerstviering op De Regenboog Osseveld als een ‘lichtjestocht’ worden vormgegeven. 
Dit houdt in dat de kinderen met hun ouders als gezin een tochtje door de wijk maken waarbij lichtjes 
de route zullen aangeven. 

Tijdens deze sfeervolle wandeling zullen zij op een aantal plaatsen op de route specifieke kerst
taferelen tegenkomen. Het eindpunt van de route zal worden aangekleed met een gezellig hapje en 
een drankje. Dit zal plaatsvinden op donderdag 19 december vanaf 18.30u. 
Uitgebreidere informatie zal nog volgen.

Voor de kinderen is er overdag nog een extra viering mee te maken. De twee groepen acht bereiden 
een kerstspel voor waarbij de lagere groepen als publiek welkom zijn en kunnen meezingen met de 
liedjes. Voor en door kinderen dus. Het lijkt ons een mooie manier om zo samen kerst te vieren.

Voor de kerstviering zijn wij op zoek naar lege, schone glazen potjes. Heeft u deze over, wilt u 
ze dan aan uw zoon/dochter meegeven naar school? 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Facebook

Regenboog Osseveld heeft sinds kort een eigen facebook-pagina. U kunt ons gaan volgen op 
https://www.facebook.com/PCBODeRegenboogOsseveld/

Aanmelding broertje(s)/zusje(s)

Wij verwelkomen graag nieuwe leerlingen bij ons op school. Mocht u uw zoon of 
dochter niet nog hebben aangemeld, dan nodigen wij u hierbij uit om dit alsnog te 
doen. 

Voor ons als school is het fijn om zo vroeg mogelijk zicht te hebben op de kinderen 
die gaan komen. Het benodigde aanmeldingsformulier kunt u op school opvragen.

Kids top 20

Afgelopen dinsdag hebben er opnames plaatsgevonden voor de KIDS TOP 20. De opnames vonden 
plaats in de gymzaal, het was een heel spektakel. De kinderen van de groepen 7 en 8 hebben thuis 
en op school de liedjes geoefend die gespeeld werden tijdens de opnames. Een dag die de kinderen 
niet snel zullen vergeten! De aflevering zal op zaterdag 7 december op ZAPP te zien zijn om 8.10u.
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4.

Osseveld
Naschoolse activiteit

Afgelopen dinsdag 29 oktober gaf een gekke professor van Mad Science een spectaculaire science 
show bij ons op school!

Na deze leuke & leerzame show op 29 oktober 2019 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich 
inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus. 

De cursus is op dinsdag om 15.00u, vanaf 7 januari 2020. De lessen duren een uur.

Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke 
week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, 
scheikunde, en optische illusies.

Of Dat het neit uit mkaat in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, als de eretse en de ltaatse 
ltteer maae op de jiutse patals saatn.
 
Nu al nieuwsgierig? 
Kijk voor een overzicht van data en tijden op onze website inschrijven.mad-science.nl en klik op 
inschrijven. 

Inschrijven kan tot 2 december 2019. VOL=VOL

Rookvrij schoolplein

Vanaf 2020 moeten alle scholen een rookvrij schoolterrein hebben. Onze school wil leerlingen een 
gezonde en rookvrije leeromgeving bieden. Uit onderzoek blijkt dat ‘zien roken, doet roken’. Kinderen 
en jongeren beginnen gemakkelijker en eerder met roken als ze roken in hun omgeving zien. Een 
rookvrij schoolterrein helpt leerlingen niet te starten met roken en voorkomt ongewenst meeroken.

Wij vragen u ook om zelf niet te roken buiten het schoolplein bij de ingang van het plein of/en bij het 
hek (optioneel), in het zicht van de leerlingen. Bijvoorbeeld bij het brengen en ophalen van leerlingen.

Alvast onze dank voor uw medewerking! Met elkaar dragen we bij aan een gezonde leeromgeving 
voor onze kinderen.


