Jaargang 2017-2018 - Nummer 7 - Vrijdag 10 november 2017
Jeugdraad Zeewolde
Burgemeester Gerrit Jan Gorter
installeerde
donderdagmiddag
2
november de nieuwe jeugdraad van
Zeewolde. Lucas Ruizendaal uit
groep 8 zat er al een jaar in, naast
hem gaat Jesse Fijan uit groep 7 De
Regenboog vertegenwoordigen. In de
openbare vergadering waren er
presentaties van de jeugdbrandweer
en de buursportcoach. Vorig jaar had
de jeugdraad besloten dat de door de
gemeente beschikbaar gestelde €
4.000,- voor het werk van de
buurtsportcoach mocht worden bestemd. In de vergadering van vorige
week donderdag werd over de
invulling gestemd: het geld mag
worden besteed aan de disco die op
18 november en 23 december wordt
gehouden en aan een sportinstuif in
Het Baken. De jeugdraadsleden kregen verder de gelegenheid de burgemeester allerlei openhartige vragen te stellen. Ze weten nu alles van
hem ଇ: wat hij de hele dag doet,
wat hij zo leuk vindt aan zijn werk
als burgemeester, hoelang hij al
burgemeester is en hoelang hij dat
nog wil blijven, wat zijn hobby's zijn,

hoe oud hij is en niet te vergeten
welk merk auto hij heeft .

Studiedag woensdag 29 november
Het team van De Regenboog heeft op
woensdag 29 november een studiedag over ‘Samen op Aarde’, het
middagprogramma van De Regenboog. Dat betekent dat de kinderen
’s ochtends vrij zijn! De kinderen van
de twee Christiaan Huygensgroepen
hebben ’s ochtends wel gewoon
school.

Rob van den Broek
Groep 7 en 8 (ook die van Christiaan
Huygens)
kregen
de
afgelopen
weken enkele lessen van kunstenaar
Rob van den Broek. Het thema was
'Sea Level in perspectief'. De
kinderen bezochten De Verbeelding
en de Muur van Serra zelf, maar
gingen op school ook met Rob aan de
slag. In de hal van de school is het
eindresultaat nog te bewonderen!

Eerste rapport
De kinderen krijgen dinsdag 21
november hun eerste rapport. De
bijbehorende spreekavond is op
maandag 27 november.

Ziekenboeg
Juf Annelies is al enkele weken ziek.
Ze had een flinke longontsteking,
maar knapt gelukkig nu iets op. Uit
groep 8 noemen we Maikel van
Hijum, die vanwege een aandoening
aan zijn darmen zelfs naar het
ziekenhuis moest. Juf Annelies, Maikel (en alle andere zieken): van harte beterschap!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Vergeet mij niet!’ luidt het thema
van week 46 (maandag 13 tot en
met vrijdag 17 november). Jozef is
nog steeds in de gevangenis. Is
iedereen hem vergeten? In de
verhalen van deze week ontdekken
de kinderen dat Jozef niet vergeten
wordt. Niet door de schenker, niet
door zijn broers en niet door God. De
kinderen leren dat het belangrijk is
dat niemand wordt vergeten. De
verhalen komen uit Genesis 41 en
42.
In week 47 (maandag 20 tot en met
vrijdag 24 november) is het thema
‘Mijn
familie’.
Dit
schooljaar
begonnen we met de familie van
Jakob. Deze week ronden we de
verhalen daarover af. Ondanks alle
ruzie, pijn en verwijdering eindigt de
verhalenreeks met een positief slot.
Als familie blijf je met elkaar

verbonden. De verhalen komen uit
Genesis 43, 44 en 45.

Kerk-school-gezinsdienst
De groepen 6, 7 en 8 en de beide
CH-groepen
hadden
zondag
5
november hun jaarlijkse kerk-schoolgezinsdienst bij de NGK in Het
Kruispunt. Ds. Bert Lakerveld leidde
de dienst. Het thema luidde ‘Waar
droom jij van?’. Het was mooi om te
zien dat er veel kinderen en ouders
waren. Zo had iedereen eer van z’n
werk en kwamen de filmpjes, liedjes
en verhalen helemaal tot hun recht.
De kerk-school-gezinsdienst voor de
groepen 1 tot en met 5 wordt
gehouden op zondag 18 februari,
wederom in Het Kruispunt (aanvang
10.00 uur).

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
De hal van basisschool De Richtingwijzer zat woensdagavond 8 november flink gevuld met ouders/
verzorgers van kinderen uit groep 8.
Ook De Regenboog was goed vertegenwoordigd. Diverse scholen voor
voortgezet onderwijs presenteerden
zich op de avond. De komende
weken en maanden zijn er verschillende open dagen. Ook gaat juf
Angela met de kinderen naar voorlichtingsdagen. Daarna kan er een
gedegen keus wordt gemaakt voor
de meest geschikte VO-school. Op 1
maart moet die keus zijn gemaakt.
Een mooie en spannende periode
breekt aan!

Overblijfincasso’s
De overblijfgelden worden komende
week
automatisch
geïncasseerd.
Ouders/verzorgers van kinderen die
deze incasso niet hebben afgegeven,
maar wel kinderen hebben die tussen
de middag overblijven, krijgen persoonlijk een verzoek tot betaling.

Schoonmaakdata
Moeders van groep 1/2a en groep
2b/3 gaven donderdag 9 november
de aftrap voor de extra schoonmaak
van de klassen en gezamenlijke
ruimten (toiletten, hal enz.). De data
voor de overige extra schoonmaakdata staan in het volgende ‘t(h)intje.

Bag2School
Geweldig, wat een respons voor de
actie Bag2School van de CHgroepen! Er werden meer dan vijftig
propvolle zakken overtollige kleding
ingeleverd. De kleding kan elders
opnieuw
worden
gebruikt.
De
opbrengst van de zakkeninhoud is
bestemd voor (activiteiten van) het
Christiaan Huygensonderwijs. Een
bedankje aan alle gevers is beslist op
z’n plaats. Hartelijk dank!

Wist u dat… / wist jij dat…?
(rubriek is samenspraak met ouderraad)
… we volop bezig zijn om Sinterklaas
en Kerst op touw te zetten?
… dat er na de herfstvakantie nieuwe
meubels op de kinderen stonden te
wachten?

… dat we op dit moment sparen voor
de Bolera Palms School in Malawi en
dat het goed loopt (maar het kan
altijd beter)?
… dat de oude schoolshirts worden
hergebruikt? Deze gaan samen met
het oude meubilair naar een school
in Servië!

Lootje trekken
Met de bovenbouw (groep 5 tot en
met 8) gaan we dinsdag 21
november
lootje
trekken
voor
Sinterklaas. Meer over de intocht van
de Sint in het volgende ‘t(h)intje.

Sint-Maarten
Het is weliswaar geen schoolactiviteit
en het is bovendien ook in het
weekend, maar toch wensen we
iedereen die zaterdagavond 11
november langs de deuren loopt een
heel fijne Sint-Maarten toe!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 24 november 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 22 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

