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Merlijn voorleeskampioen
Merlijn Houtkamp uit CH-A is
dinsdagochtend 21 november voorleeskampioen van De Regenboog
geworden. Hij las voor uit 'Stinkbom
en Ketchupkop en de doortrapte
dassen' van John Dougherty. Merlijn
mag in het voorjaar De Regenboog
vertegenwoordigen bij de plaatselijk
finale van het voorleeskampioenschap, die dan zal worden gehouden.
De andere finalisten dinsdagochtend
waren Marit Ras uit groep 8 en Tom
Braakman uit CH-B. De jury bestond
uit Sven Koppe en Marit Voerman uit
groep 6/7a en meester Mannes. Het
'jurybesluit' was unaniem en het
niveau van de finalisten 'hoog'.
Merlijn, gefeliciteerd!

Bezoek Sinterklaas
We verheugen ons er heel erg op dat
Sinterklaas op zijn verjaardag naar
De Regenboog komt! De kinderen
gaan dinsdag 5 december ’s morgens
gewoon na de bel van 08.40 uur naar
binnen en wandelen dan eventueel
met hun ‘maatje’ naar het schoolplein. Uiteraard mogen de ouders
daar ook bij zijn. Het is altijd

spannend wanneer en hoe de Sint en
zijn Pieten arriveren, maar we
verwachten hem heel snel (zeker als
we met elkaar ‘Zie de maan schijnt
door de bomen’ en/of ‘Zie ginds komt
de stoomboot’ hebben aangeheven).
Na hem kort te hebben begroet gaat
Sinterklaas de school in, gevolgd
door de kinderen en daarna de
ouders (die dat willen). In de hal
ontvangen we Sinterklaas ‘officieel’,
waarna het bezoek aan de klassen
volgt. De Sint verblijdt eerst de
groepen 1 tot en met 4 in het
speellokaal met een bezoek en
daarna groep 7b/8, groep 5, groep
CH-A, groep CH-B en groep 6/7a. De
goedheiligman brengt indien nodig
ook nog een bezoekje aan de zieke
kinderen thuis. Natuurlijk hopen we
dat dat laatste niet nodig is. We
kijken altijd uit naar de vijfde
december en hopen dat het ook dit
jaar weer een groot feest mag
worden!

5 december ‘s middags
De kinderen van groep
4 hebben dinsdag 5
middags geen school,
vanaf 12.15 uur. De

1 tot en met
december ’s
zij zijn vrij
bovenbouw-

groepen 5 tot en met 8 en de beide
CH-groepen draaien 5 december een
continurooster en zijn ’s middags vrij
om 14.15 uur. Kinderen nemen een
lunchpakketje mee van thuis. Er is
op dinsdag 5 december ’s middags
géén Huygensklas (de klas van juf
Simone).

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.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Woorden in de nacht’ is het thema
van het adventsproject 2017. In
week 48 (maandag 27 november tot
en met vrijdag 1 december) werken
we rond het thema ‘Laat je stem
horen’. We luisteren naar de profeet
Jesaja. Hij leeft in donkere tijden.
Maar dwars door alle dreiging heen
zingt Jesaja een lied over God en zijn
toekomst. Een stem kan een verschil
maken! Gods stem, maar ook onze
eigen stem. De verhalen komen uit
Jesaja 2, Jesaja 7 en Jesaja 40. In
week 49 (maandag 4 tot en met
vrijdag 8 december) gaan we het
hebben over ‘Speciaal voor jou’. In
de verhalen van deze week komt de
engel Gabriël twee keer langs. Hij
heeft een bijzondere boodschap voor
Zacharias en voor Maria. Beiden
horen dat er bij hen een kind wordt

geboren. Een speciale boodschap die
hun leven zal veranderen! De
verhalen komen uit Lucas 1.

Eerste rapport
Afgelopen dinsdag 21 november
hebben de kinderen van De Regenboog hun eerste rapport gekregen.
De bijbehorende spreekavond is
maandag 27 november.

Ondernemersmarkt CH-groepen
Wat een belangstelling donderdagmiddag 23 november voor de ondernemersmarkt van de beide CHgroepen! De kinderen hadden volop
eer van hun werk. De gezellig
ingerichte middenruimte van De
Regenboog
was
letterlijk
een
markthal geworden. Om drie uur uur
kwamen de eerste ouders en
grootouders binnen en het was al
over kwart voor vijf toen de laatste
bezoekers huiswaarts keerden. Inkoop, verkoop, berekeningen maken,
balans opmaken, alles hoorde erbij.
De voorlopige opbrengst bedraagt
zo’n € 800,-. Een fantastisch bedrag!
Het geld gaat naar de Stichting
Mtangani in Kenia. Onze bijdrage(n)
zullen er worden gebruikt om
speeltoestellen op het schoolplein te
zetten. Bedankt en gefeliciteerd,
CH’ers!
Nieuw leven oud meubilair
Na de herfstvakantie werd het nieuwe meubilair in gebruik genomen op
De Regenboog. Onze oude tafels,
stoelen en kasten gingen naar Pros-

lava (Servië) om daar op hun oude
dag een nieuw leven te beginnen.
Voor ons was het meubilair aan vervanging toe, maar dat komt natuurlijk ook doordat we er heel andere
(moderne) eisen aan stellen. In ieder
geval zijn we heel blij dat ons oude
meubilair hergebruikt kan worden!
We hopen dat de kinderen in Proslava er nog lang plezier van mogen
hebben. Hierbij enkele toegestuurde
foto’s.

Stichting LOCT Zeewolde
Groep 4/5 tot en met 8 en de beide
CH-groepen krijgen de komende tijd
een techniekles van het Leer- en
Ontdekcentrum Techniek. De les
wordt gegeven in het oude gebouw
van Oriënt. Groep 4/5 bijt maandagochtend 27 november de spits af.

Kerst 2017
We vieren Kerst op De Regenboog dit
jaar op woensdag 20 december. Het
programma ziet er als volgt uit:
18.00 - 18.45 uur: kerstfeest in de
hal met groep 1 tot en met 5 van De
Regenboog in bijzijn van ouders. In
verband met de ruimte in de hal
maximaal twee volwassenen per
gezin (geen broertjes en zusjes).
18.45 - 19.30 uur: samenzijn op het
plein in kerstsfeer met een klein
hapje en een drankje (broertjes/zusjes wel welkom). De groepen
die het kerstfeest later op de avond
in de klas vieren, zingen een kerstlied.

19.30 - 20.15 uur: kerstfeest in de
klas voor groep 6 t/m 8 en beide CHgroepen (zonder ouders).

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 8 december 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 6 december.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

