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   Kinderopvang Wonderboom

Weekspreuk 

Innerlijk tot nieuw leven gewekt, 

Kan ik de wijdten 

Van mijn eigen wezen doorvoelen, 

En vervuld van kracht gedachtestralen 

Uit zielenzonnemacht 

De levensraadselen tot oplossing schenken, 

En menige wens vervullen, 

Waarvan de hoop reeds was vervlogen. 

Rudolf Steiner 

       14 oktober 2022Week 40

Vacature conciërge 
0,6 fte

Wij zoeken een 
ambitieuze en 
daadkrachtige 
conciërge om ons 
team te versterken!
Ben jij of ken jij 
iemand die hierin 
geïnteresseerd is, 
neem dan snel 
contact op!

Bezoek aan Moskee groep 8

In groep 8a zijn de kinderen gedurende drie weken bezig met (sub)culturen en religies 
gedurende de taalperiode. Deze week is de imam zo gastvrij geweest om ons te 
ontvangen in de Fatih moskee. 
Er was geen enkel kind dat al eens een moskee had bezocht of iets af wist van het geloof, 
sommigen wisten zelfs niet wat een moskee was: "Huh, dat gebouw is toch een 
restaurant?"
Eenmaal binnen was de klas stil van alle schoonheid en respect richting de religie en 
andere bezoekers. De imam gaf een rondleiding waarbij hij uitleg gaf over het wasritueel, 
de Arabische taal en het gebed. Er werden vele vragen gesteld en deze werden in alle 
eerlijkheid beantwoord. Naast al deze serieuze zaken, mochten de kinderen tegen alle 
verwachting in tikkertje spelen in de gebedsruimte. Iets wat velen heel tof vonden, maar 
stiekem ook knaagde aan hun gevoel voor waarden en normen: is dat wel respectvol, ook 
al mag het? Niet enkel de imam was heel gastvrij, maar ook de "hangouderen" in de 
moskee waren bereid de kinderen te woord te staan.
Na de volledige rondleiding hebben de kinderen de imam en bezoekers vriendelijk 
bedankt en zijn wij terug naar school gegaan. Hier hebben wij berichten geschreven aan 
de imam met wat wij bijzonder vonden aan de ochtend.

https://www.vbs-deregenboog.nl/_files/ugd/d57637_c14d7d0a79fc415e876781909e5f49f6.pdf
mailto:info@vbs-deregenboog.nl


Oproep bieb ouders!

Onze geweldige en zeer uitgebreide 
bibliotheek is op zoek naar meer 
vrijwilligers om het bestaande team uit 
te breiden. De openingstijden zijn van 
8.30 tot 9.30. We zoeken ouders voor 
alle dagen van de week. Als je nu 
bijvoorbeeld een kleuter hebt en je 
kunt 8.30 niet halen is dat geen 
probleem dan begin je 10 minuten 
later. 

Bij nteresse stuur dan een mail naar 

b.garcia@vbs-deregenboog.nl

Ouderatelier

Aanmelden voor het ouderatelier kan nog steeds! 
Wij hebben nu een paar aanmeldingen ontvangen 
vanuit onze school. Komende week wordt het ook 
gedeeld met Vrijeschool Peelland en Vrijeschool 
Brabant.

Heb je interesse om deel te nemen meldt je dan 
snel aan!

Zie de SpilPost van 7 oktober voor uitgebreide 
informatie.

Aanmelden via;
administratie@vbs-deregenboog.nl 

Oproep van de handwerkjuffen
 
Wij kunnen wel wat extra handen gebruiken in de 
handwerklessen!
 
We zijn op zoek naar enthousiaste ouders/
verzorgers/oma’s/opa’s/tante’s….  die het leuk 
zouden vinden om te assisteren in de 
handwerklessen.
De lessen zijn één keer per week (45 min) op 
maandag (groepen 3,4,5) en donderdag (groepen 
6,7,8) op vaste tijden. Het is het fijnste wanneer je 
voor een wat langere tijd mee kunt helpen. We 
hopen uiteindelijk een vast clubje te krijgen die kan 
ondersteunen. Dit kan in de klas van je eigen kind 
en/of in andere klassen, je kunt hierin je voorkeur 
aangeven, en in overleg stemmen we dit dan af. Het 
kan ook voorkomen dat er bij bepaalde klassen of 
opdrachten op dat moment geen hulp nodig is, of 
bijvoorbeeld met een klein groepje kinderen.
 
Wat vragen we van jou?
 
Het is fijn wanneer je enigszins creatief of een 
beetje “handig” bent (je hoeft geen expert te zijn op 
het gebied van handwerken). Met enthousiasme 
kom je al een heel eind! Verder is het handig 
wanneer je flexibel bent en je genoeg geduld hebt 
om de kinderen rustig en liefdevol te kunnen 
helpen.
 
Wat bieden wij jou?
 
Onze dankbaarheid! En natuurlijk ook een mooie 
ervaring: je krijgt een kijkje in de lessen, en je bent, 
van wat dichterbij, betrokken bij het onderwijs van 
je kind.
 
Lijkt het je wat?
 
Stuur dan even een mailtje naar s.moret@vbs-
deregenboog.nl en dan hoor je snel meer!

mailto:s.moret@vbs-deregenboog.nl
mailto:s.moret@vbs-deregenboog.nl
mailto:administratie@vbs-deregenboog.nl


Agenda 

21-10 
Studiedag 

kleuterbouw 

22/30-10 
Herfstvakantie 

9-11 
Ouderatelier

Agenda 

11-11 
Sint Maarten 

16-11 
Studiedag 

23-11 
Ouderatelier 

25-11 
Adventmarkt 

Adventsmarkt
 
Op vrijdagavond 25 november van 18.30 tot 21.30 uur willen we wederom een 
Adventsmarkt houden op de Regenboog! Een sfeervolle markt, die in het teken staat 
van de Adventstijd. Een ideale gelegenheid om rond te struinen op zoek naar leuke 
spulletjes voor de feestdagen, of gewoon een kijkje te nemen voor de gezelligheid. 
 
Hulp nodig
Zou je willen helpen deze Adventsmarkt tot een succes te maken? We hebben hulp 
nodig van ouders, die 's avonds koffie, thee & Glühwein zouden willen verkopen. 
Ook kunnen we hulp gebruiken bij het op- en afbouwen van de kramen. 
Welke sterke ouder wil vrijdag 25 november direct na schooltijd meehelpen? 
Meld je aan via aniek@dse.nl.
 
Kraamhuur
Ben je geïnteresseerd in het huren van een kraam? Er zijn nog een paar kramen 
beschikbaar. Neem contact op met Fiona Brandenburg 
(markten.de.regenboog@gmail.com) en informeer naar de mogelijkheden.
 
Hopelijk zien we elkaar de 25e november!
 
Wat: Adventsmarkt
Wanneer: Vrijdag 25 november van 18.30 tot 21.30
Waar: Mimosaplein


