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Sinterklaas op De Regenboog
Sinterklaas en zijn gevolg brachten
dinsdag 5 december een prachtig
bezoek aan De Regenboog. Het
waaide ’s ochtends behoorlijk, waardoor de geplande landing met de
luchtballon op het schoolplein jammer genoeg niet door kon gaan. De
ballon met het schuitje waaide helemaal over naar het buitengebied. Gelukkig zagen de opa en oma van Loïs
en Morris de luchtballon in hun weiland landen en brachten Sint en zijn
ene Piet spoorslags met een shovel
naar De Regenboog. Een andere Piet
was daar al. Hij vertelde de kinderen
op het schoolplein dat de luchtballon
een speciaal cadeau was van de
Pieten aan de jarige Sint. Toen de
shovel met de Sint bij De Regenboog
arriveerde, kon het feest losbarsten!
Voor alle kinderen was er een
cadeautje. In de groepen 1 tot en
met 4 was de Sint er net even iets
langer, maar de grote kindervriend
kwam ook nog even een kijkje nemen bij de groepen 5 tot en met 8
en de twee CH-groepen. De kinderen
uit de bovenbouw hadden een surprise (met een gedicht) voor een klasgenoot gemaakt. Al met al was het

weer een echte Regenbooghappening! Op de Facebookpagina van De
Regenboog staan allerlei foto’s over
het bezoek van de goedheiligman
(met dank aan de fam. Veldboom).
Wie meer foto’s wil (zien), moet even
een mailtje sturen naar deregenboog
@codenz.nl. Dank aan Sinterklaas en
iedereen die eraan meehielp er zo’n
onvergetelijke dag van te maken!

Onderwijsstaking 12 december
Zoals u wellicht via de media hebt
begrepen gaat de grote onderwijsstaking van dinsdag 12 december
door. Dat betekent dat er ook op De
Regenboog die dag geen les wordt
gegeven en de kinderen vrij zijn (zie
mail vrijdag 1 december jl.). Dank
aan de ouders voor hun begrip en in
veel gevallen hun adhesiebetuigingen! Hopelijk komt er een doorbraak
in het overleg van de bonden met de
minister, waardoor er iets wordt
gedaan met de in onze ogen gerechtvaardigde eisen (hogere salariëring
en minder werkdruk).

Cheque uitgereikt

Vertelrooster Kind op Maandag

Een feestelijk momentje woensdagochtend 6 december in de klas van
juf Suzanna (CH-A). De cheque met
de opbrengst van de ondernemersmarkt van donderdag 23 november
werd uitgereikt aan juf Annet van
Christiaan Huygens-Dronten en haar
vriendin Corien uit Kenia. Annet en
Corien waren onder de indruk van
het prachtige bedrag: € 830,45. In
de acht jaar dat Christiaan Huygens
in Dronten en Zeewolde nu ondernemersmarkten organiseert, was er
relatief nog nooit zo’n grote opbrengst behaald. Voor het geld gaat
de Stichting Mtangani speeltoestellen
plaatsen op een van haar scholen in
Kenia.

‘Het is begonnen’ is het thema van
week 50 (maandag 11 tot en met
vrijdag 15 december). Verwachten is
geloven dat het al begonnen is.
Misschien nog klein, onaanzienlijk,
maar toch niet te ontkennen. Waar
begint het kerstverhaal eigenlijk in
de bijbel? De kinderen ontdekken dat
Kerst niet plotseling begint, maar dat
het ongemerkt al begonnen is. De
verhalen komen deze week uit Lucas
1 en Matteüs 1. In week 51 (maandag 18 tot en vrijdag 22 december)
luidt het thema ‘Een lied uit de
hemel’. Deze week horen we over de
geboorte van Jezus. De herders
horen een prachtig lied in de nacht
en gaan op zoek naar de Messias, de
redder die is geboren. De kinderen
ontdekken dat muziek en Kerst bij
elkaar horen en samen met de
kinderen zullen we veel liederen
zingen. De verhalen komen uit Lucas
2.

Lessen Stichting LOCT Zeewolde
De technieklessen van de Stichting
Leer- en Ontdekcentrum Techniek
Zeewolde (LOCT) voor het nieuwe
schooljaar zijn maandagochtend 27
november van start gegaan. De
lessen worden gegeven in het oude
gebouw van Oriënt. Groep 4/5 van
basisschool De Regenboog beet de
spits af en mocht onder leiding van
enige vrijwilligers van de stichting,
enkele hulpmoeders van school en
juf Annelies iglo’s bouwen van
suikerklontjes. Alle bovenbouwgroepen van de basisscholen krijgen de
komende maanden een techniekles
aangeboden. De Stichting LOCT is
nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers
voor onder meer het begeleiden van
de lessen. Iets voor u?

Géén snoep
De laatste tijd zijn er ‘overblijfkinderen’ die in hun broodtrommel
snoep van thuis meekrijgen of meenemen. Dat is niet leuk voor de andere kinderen en trouwens ook niet
gezond. Ouders, wilt u alstublieft ’s
ochtends thuis even meekijken?
Daarnaast vergeten kinderen regelmatig hun placemat (of theedoek),
waardoor er allemaal broodkruimels
op tafel (kunnen) blijven liggen. Ook
even een aandachtspuntje dus!

Haspels gevraagd
Bij de kerstviering op woensdag 20
december hebben we enige grote
haspels nodig (onder meer voor de
verlichting buiten). Van wie mogen
we ze lenen? Graag haspels wel
voorzien van naam!

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 (géén 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).

Kerstlunch bovenbouw
De kinderen van de bovenbouw
(groep 5 tot en met 8) en de twee
CH-groepen draaien op vrijdag 22
december een continurooster en zijn
dan ’s middags vrij om 14.15 uur.
Tussen de middag blijven ze over op
school. De kinderen nemen dan

hapjes voor hun klas mee. In een
speciale brief aan de ouders wordt
uitgelegd wat dit inhoudt. Het is in
ieder geval een heel sfeervolle en
gezellige manier om de kerstvakantie
in te gaan!
De onderbouw heeft net als andere
vrijdagen ’s middags helemaal geen
school.

Schoonmaakdata
De extra schoonmaakdata van de
klassen zijn dit jaar: groep 4/5a
(achternamen a t/m m) en groep
6/7a (a t/m m): woensdag 10
januari; groep 7b/8 (a t/m k) en
groep CH-A (a t/m j): donderdag 8
februari; groep CH-B (a t/m k) en
groep 1/2a (l t/m z): dinsdag 6
maart; groep 2b/3 (m t/m z) en
groep 4/5 (n t/m z): donderdag 12
april; groep 6b/7 (n t/m z) en groep
7b/8 (l t/m z): donderdag 24 mei;
groep CH-A (k t/m z) en groep CH-B
(l t/m z): donderdag 14 juni. De
eerste groep ouders van groep 1/2a
en groep 2b/3 was reeds in
november aan de beurt.

Iris en de Kids Top 20
Dit voorjaar won onze oud-leerling
Iris Verhoek Voice Kids. In oktober
kwam haar eerste ‘hit’ uit: ‘Battlecry’. Momenteel staat ze daarmee in
de Kids Top 20 (waar De Regenboog
al eens te gast was en haar broertje
Björn een optreden mocht verzorgen). Hoe meer stemmen ze krijgt,
hoe hoger ze op de lijst komt te
staan. Stemmen kan via kidstop20.nl. En we zijn op De Regen-

boog natuurlijk wel een beetje trots
op ‘onze’ Iris
.

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

