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Nieuwe schoolgids
De nieuwe schoolgids is klaar en
staat op de website van De
Regenboog. In een aparte bijlage van
deze mail is de gids eveneens te
lezen. Voor aspirant-ouders is er een
papieren exemplaar beschikbaar.
Daarin staan b.v. ook allerlei foto’s.
In de digitale versie staan geen
foto’s, maar gaat het puur om
informatie. Mochten er fouten in de
schoolgids staan, meld dit even!

Welkom op De Regenboog!
In het vorige ‘t(h)intje was Jesse
Annoff abusievelijk niet vermeld.
Jesse zit in groep 1/2a bij juf Janny
en is natuurlijk net zo welkom op De
Regenboog als alle andere nieuwkomers!

Verhuizers
Twee families zijn verhuisd naar
Dronten, namelijk de families Kasyanenko en Stuifzand. Judah, Jael en
Zechary
Kasyanenko
begonnen
afgelopen maandag op ‘Het Zuiderlicht’ en Kevin en Orlando Stuifzand
op ‘Aan Boord’. Genoemde scholen

horen ook bij (onze) Stichting Codenz, alleen zijn ze gesitueerd in
Dronten. We wensen de kinderen het
allerbeste in hun nieuwe woonomgeving en op hun nieuwe school!
Natuurlijk willen we Melliena Kasyanenko-Beckman even apart bedanken voor het vele (vrijwilligers)werk
dat zij in de loop der jaren voor De
Regenboog heeft gedaan (onder
meer als lid van de medezeggenschapsraad). Melliena, bedankt!

Juf Elise
Juf Elise (groep 2b/3) had zich een
heel ander begin van het nieuwe
schooljaar voorgesteld. In de nacht
van de eerste maandag op de eerste
dinsdag werd zij getroffen door een
aanval van duizeligheid. De klachten
gingen niet over en bleven de hele
tijd aanwezig. De dokter constateerde dat zij een vorm van BPPD
had. De klachten zouden in de loop
van de dagen (weken?) over moeten
gaan. De juf merkt intussen wel
enige vooruitgang, maar het gaat
héél langzaam. Zeker is dat ze ook
komende week nog afwezig zal zijn.
Gelukkig kon en kan duopartner juf
Esther voor vervanging zorgen, zodat
de klas er verder geen hinder van

ondervindt (juf Wendy en juf Riët
vielen ook reeds in). We wensen juf
Elise algeheel herstel toe en hopen
dat ze haar werk op school binnenkort weer kan oppakken!

Filmpje van Stijn
Stijn Langerak uit groep 6 heeft
samen met z’n vader Kees een
ontzettend leuk filmpje gemaakt, dat
hij gaat inzenden voor ‘Zeewolde
moet je zien’. Vorig jaar konden er
foto’s worden ingestuurd, dit jaar
gaat het om korte filmpjes. Het filmpje van Stijn, waarin De Regenboog
een prominente plaats kreeg, is te
zien op
https://www.facebook.com/zeewolde
moetjezien/app/403834839671843?b
randloc=DISABLE&app_data=viewgallery. Stijn hoopt natuurlijk dat z’n
filmpje zoveel mogelijk stemmen
krijgt (en terecht), de lezers van
‘t(h)intje moeten er in ieder geval
even naar kijken!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 37 (maandag 11 tot en met
vrijdag 15 september) luidt het
thema ‘Wie ben jij?’. Isaak is oud en
blind geworden en wil zijn oudste
zoon Esau zijn zegen meegeven.
Maar dan komt Jakob verkleed als
Esau de tent binnen. Voordat hij de
zegen kan geven vraagt Isaak aan
Jakob: ‘Wie ben jij?’. Herkent Isaak
zijn zoon? De verhalen komen uit
Genesis 27. ‘Ik heb het voor je over’
is het thema van week 38 (maandag
18 tot en met vrijdag 22 september).
God laat Jakob in een droom zien dat
hij niet alleen is, God gaat met hem
mee. Jakob reist naar het land van
Laban en ontmoet Rachel. Voor haar
heeft hij alles over. Want als je van
iemand houdt, heb je veel voor
iemand over. De verhalen komen uit
Genesis 28 en 29. De verhalen van
Kind op Maandag worden in de
reguliere groepen van De Regenboog
verteld, de CH-groepen hebben een
eigen godsdienstmethode.

Bibliotheek weer gestart
Denk aan onze buren!
Het uitlenen van de boeken van de
schoolbibliotheek is weer gestart. Er
wordt uitgeleend op maandag-,
woensdag- en vrijdagmorgen van
11.45 tot 12.15 uur. Voor de
maandag en woensdag zoeken we
nog moeders (vaders?) die daarbij
willen helpen. Is iedere week een te
zware ‘belasting’, het mag natuurlijk
ook om de week! Meer info hierover
is te verkrijgen bij juf Riët.

Overdag is de parkeerplaats aan het
Keteldiep regelmatig slechts half
gevuld. Dat is ’s morgens en ’s
middags wel anders. Bij het aan- en
uitgaan van de school is het spitsuur
tegenover de school! We hebben er
al vaker opgewezen, maar doen het
hier nogmaals: denk er alstublieft
aan dat de school buren heeft en dat
de parkeerplaats ook van hen is.

Informatieavond 21 september

Wist u dat / wist jij dat…
(rubriek in samenspraak met ouderraad)

Voor de reguliere groepen van De
Regenboog wordt er donderdag 21
september een informatieavond gehouden. Er is hiervoor inmiddels een
uitnodiging verstuurd. Kinderen gaan
hun ouders ’s avonds rondleiden en
vertellen in de klas wat zij zoal de
hele dag doen. Boeken en schriften
liggen klaar. Uiteraard zijn de leerkrachten er ook bij om zo nodig extra
tekst en uitleg te geven. De avond
begint om 18.45 uur en duurt tot
19.30 à 19.45 uur.

Stagiair(e)s
We hebben dit jaar liefst vier
stagiair(e)s op De Regenboog en de
CH-afdeling.
Danielle
Stavorinus
loopt stage in groep 1/2a bij juf
Janny, Anne-Lise de Jonge doet dat
in groep 2b/3 bij juf Elise en juf
Esther, Robin Smit in groep 7b/8 bij
juf Angela en Chiel Anbergen in
groep CH-B bij juf Suzanna. We
hopen dat het kwartet een fijne en
leerzame tijd op onze school mag
hebben!

… de ouderraad weer fris van start is
gegaan?
… dat er twee nieuwe leden zijn bijgekomen?
… dat op dit moment in de ouderraad
zitten: Marleen (zij heeft kinderen in
groep 1, 5 en 7), Willeke (kind in
groep 2), Annarieke (kinderen in
groep 2 en 4), Petra (kinderen in
groep 2 en 3), Dinette (kinderen in
groep 5 en 7), Sigrid (kind in groep
7), Jolanda (kind in groep 8), Fanny
(kinderen in groep 8 en groep CH-A)
en Wendy (kind in groep CH-B)?
… de eerste vergadering van het
nieuwe schooljaar al geweest is en
de dames alweer druk bezig zijn voor
alle festiviteiten die dit schooljaar
staan gepland?

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 22 september 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 20 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

