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Voor aspirant-ouders is er woensdag
1 november weer een open ochtend
(09.00-12.00 uur). Wie een basisschool voor zijn/haar kind zoekt, is
van harte welkom een kijkje te
komen nemen op De Regenboog! We
hebben die ochtend geen speciaal
programma, maar we laten graag
zien wat we als Regenboog (en
Christiaan Huygens) hebben te
bieden. Dit bericht mag worden
doorgegeven, zegt het voort, zegt
het voort!

Nieuw meubilair
In de herfstvakantie arriveerde het
nieuwe meubilair voor De Regenboog. Leverancier is Schilte uit
IJsselstein.
De
tafels,
bureaus,
stoelen en kasten staan inmiddels in
alle groepen en werden dinsdag 24
oktober in gebruik genomen. Tot nu
toe horen we alleen maar enthousiaste verhalen van kinderen, leerkrachten en ouders! Alle kinderen
zitten even hoog (de voetsteuntjes
zijn in hoogte verschillend) en dat

zorgt voor een heel rustig en overzichtelijk beeld. Voor het uitzoeken
van het nieuwe meubilair was er zo’n
half jaar uitgetrokken. Juf Suzanna
(CH-B) willen we hierbij even apart
vermelden. Zij heeft gedurende het
traject erg veel voorwerk gedaan en
daarmee
anderen
geënthousiasmeerd. Dank daarvoor!

Afscheid conciërge Wim
We
hebben
dinsdagmiddag
24
oktober met het schoolteam afscheid
genomen van onze conciërge Wim
Kamphorst. Wim heeft een half jaar
bij ons gewerkt. Hij had het beslist
naar z'n zin, maar koos er toch voor
een baan te zoeken die nog dichter
bij hem paste. We zullen Wim
missen! Dat doen we nu al, er is al
het nodige werk blijven liggen! We
zijn dan ook naarstig op zoek naar
een opvolger en hopen dat de
ontstane vacature zo spoedig mogelijk wordt ingevuld. En wat Wim
betreft, het ga je goed, laat nog eens
van je horen!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘In je dromen’ luidt het thema van
week 44 (maandag 30 oktober tot en
met vrijdag 3 november). Jozef
droomt dat zijn ouders en broers
voor hem moeten buigen. De dromen
vertellen wat er in de toekomst gaat
gebeuren. Maar de broers zijn jaloers
en
verkopen
Jozef
als
slaaf.
Vooralsnog lijken de dromen niet uit
te komen. Welke dromen hebben de
kinderen? De verhalen komen uit
Genesis 37 en 39. In week 45 gaan
we verder met het thema ‘Leg uit!’.
Als de vrouw van Potifar met de jas
van Jozef achterblijft, heeft Jozef iets
uit te leggen. Hij komt in de
gevangenis terecht. Daar mag hij de
dromen van de schenker en de
bakker uitleggen. En later mag hij
zelfs de dromen van de farao
uitleggen. Door de verhalen van deze
week ontdekken de kinderen dat
sommige dingen wel, en sommige
dingen niet uit te leggen zijn. De
verhalen komen uit Genesis 39.

Verkeersochtend
Bij
de
verkeersochtend
van
woensdag 25 oktober hadden we
Wout Bouwheer van Bouwheer BV
(Trekkersveld) uitgenodigd om de
kinderen uit te leggen wat de ‘dode
hoek’ bij de vrachtauto precies
inhoudt. De kinderen mochten zelf
ook even in de cabine plaatsnemen
en in de spiegels bekijken dat de
chauffeur écht niet alles kan zien (de
‘dode hoek’). Ze leerden tevens dat
het raadzaam is altijd uit te kijken
met zo’n grote vrachtauto in de
buurt. Bijzonder interessant en

leerzaam! Naast Wout willen we alle
ouders bedanken die ’s ochtends de
groepjes kinderen begeleidden.

Javi
Javiera Echeverria uit Chili verblijft
elf maanden in Nederland. Gedurende die tijd woont zij via de plaatselijke Rotaryclub bij enkele gastgezinnen in Zeewolde. Omgekeerd is
er momenteel een ‘jaarkind’ uit
Zeewolde naar Chili. Javiera (roepnaam Javi) gaat overdag naar RSG
Slingerbos in Harderwijk. Gedurende
de toetsweken mag ze ‘wat anders’
doen. In die tijd probeert ze het
Nederlands enigszins onder de knie
te krijgen. Vandaar dat ze een aantal
dagen meeloopt in onze kleutergroepen, want reeds daar wordt iets
aan taalontwikkeling gedaan! Javi
was verder nog een middag in CH-B
(zie foto) om daar met de kinderen
Spaans te praten. Bere-interessant
voor de kinderen van CH, want zij
krijgen
iedere
woensdagochtend
Spaans!

Bag2School
Net als vorig jaar doen de CHgroepen mee aan Bag2School. Het
gaat hierbij om de inzameling van
overtollige kleding. Wellicht dat de
kleding elders nog weer kan worden
gebruikt!
De
CH-groepen
doen
uiteraard mee, de rest van De
Regenboog mag de actie natuurlijk
net zo goed ondersteunen! De
opbrengst
van
Bag2School
is
bestemd voor activiteiten van het
CH-onderwijs. Daarvoor zijn immers
eigen en extra bijdragen noodzake-

lijk! Zakken met kleding kunnen
worden ingeleverd van maandag 6
tot en met donderdag 9 november.
De zakken zijn op school verkrijgbaar bij juf Suzanna.

CH-ondernemersmarkt 23 november 2017

groepen. Kinderen, ouders en broertjes en zusjes zijn van harte welkom!
De dienst wordt geleid door ds. Bert
Lakerveld en begint om 10.00 uur.
De onderbouw heeft op zondag 18
februari een KSG-dienst in Het
Kruispunt. De Regenboog is dit
schooljaar ‘gekoppeld’ aan de NGK.

De twee CH-groepen houden op
donderdagmiddag 23 november van
van 15.00 tot 16.30 uur in de hal van
De Regenboog weer een ondernemersmarkt. Het gebeuren wordt
vanzelfsprekend voorbereid in de
klassen! De leerlingen werken daarbij
onder meer aan een ondernemende
houding en het zich inleven in de
ander. Ze maken ondernemersplannen en doen marktonderzoeken,
waardoor spelenderwijs rekenen en
spelling/taal in praktijk worden
gebracht. Dit wordt gedaan rondom
de lessen burgerschap. De winst van
alle kleine ondernemingen gaat naar
een goed doel. Deze keer betreft dat
de Stichting Mtangani in Kenia. Onze
bijdrage(n) zullen er worden gebruikt
om speeltoestellen op het schoolplein
te zetten. Juf Annet van Christiaan
Huygens in Dronten gaat in januari
haar vriendin Corien in Kenia opzoeken en zal het bedrag daarbij persoonlijk overhandigen.

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs

Kerk-school-gezinsdienst

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

‘Waar droom jij van?’ is het thema
van de kerk-school-gezinsdienst die
op zondag 5 november wordt
gehouden in Het Kruispunt bij de
Nederlands-Gereformeerde Kerk. De
KSG-dienst is bedoeld voor de
bovenbouwkinderen en de beide CH-

Voor de ouders/verzorgers van de
leerlingen van groep 8 wordt er
woensdagavond 8 november een
voorlichtingsavond over het voortgezet onderwijs gehouden in basisschool De Richtingwijzer, Lisdodde 9.
Er is hiervoor deze week een uitnodiging verstuurd.

Hoera, een dochter!
‘Na twee prachtige meiden / Weet jij
ons met je komst te verblijden / Wie
had dat ooit kunnen dromen / Dat er
nog een lief klein meisje zou komen’
lezen we op het geboorte-kaartje van
Milou Andrea Valerie Rebel. Milou
(dat is haar roepnaam) is de dochter
van Gijsbert en Femke Rebel en het
zusje van Fleur en Juliët. Ze werd
geboren op donderdag 5 oktober jl.

... vrijdag 10 november 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 8 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

