Jaargang 2017-2018 - Nummer 11 - Vrijdag 12 januari 2018

Alle goed voor 2018
Een aantal ouders dronk maandagmorgen 8 januari ter gelegenheid
van het nieuwe jaar een kopje
koffie/thee mee op school. Even
bijkletsen over de kerstvakantie of
over de voornemens voor het nieuwe
jaar… Iedereen een heel goed 2018
gewenst!

Welkom op De Regenboog
Voor en na de kerstvakantie mochten
we liefst zeven nieuwe leerlingen
welkom heten op De Regenboog. In
groep 1/2a bij juf Janny zijn dat:
.

Boaz Maasse (Almereweg 40, geb.
23 november 2013), Niek de Jong
(Grote Haag 23, geb. 5 december
2013), Tijl de Vries (Krypton 38, geb.
9 december 2013), Rhodé van ’t
Wout (Almereweg 35, geb. 23
december 2013), Saar Dijkgraaf
(Laak 21, geb. 25 december 2013)
en Siem Sleurink (Platina 12, geb. 25
december 2013). In groep 2b/3 bij
juf Elise en juf Esther is Luna Schokker (Schokker 32, geb. 11 december
2011) nieuw. Luna is verhuisd en zat
voorheen op Het Mozaïek. We hopen
dat alle nieuwkomers (en hun
ouders) zich zo snel mogelijk thuis
zullen voelen op De Regenboog!

Vertelrooster Kind op Maandag
Het thema van week 3 (maandag 15
tot en met vrijdag 19 januari) is ‘Ik
weet wie je bent’. Terwijl niemand
verder nog weet wie Jezus is, kan
Johannes al over hem vertellen.
Gaandeweg leren de mensen Jezus
beter kennen. Ze raken onder de
indruk van wat hij zegt en wat hij
doet. De verhalen komen uit Marcus
1.

‘Pak mijn hand’ luidt het thema van
week 4 (maandag 22 tot en met
vrijdag 26 januari). Jezus heeft een
paar leerlingen geroepen om met
hem mee te gaan. Hij is begonnen
aan een rondreis door Galilea, waar
hij vertelt over God. Veel zieke
mensen worden bij hem gebracht. Hij
neemt voor iedereen de tijd, raakt
mensen aan, geneest hen. De
verhalen komen uit Marcus 1 en 2.

Dominee Jan Derk vertelt

Welkom, Jarno!
De Regenboog/Christiaan Huygens
en De Richtingwijzer hebben een
nieuwe conciërge! Jarno Oostra (31)
uit Harderwijk begon deze week met
zijn werkzaamheden op de beide
scholen. Jarno zal op maandag op De
Richtingwijzer te vinden zijn, op
dinsdag op De Regenboog/Christiaan
Huygens en op woensdag om en om.
We heten Jarno van harte welkom en
wensen hem heel veel plezier en
succes bij zijn werk!

.

Toen Jan Derk de Bruin vertrok voor
zijn missie naar Mali, zat dochter
Jedinja nog in groep 6/7a bij juf
Hetty en juf Gerrie. Hij vertelde toen
wat hij als legerpredikant in het
Afrikaanse land ging doen. Vlak voor
Kerst keerde Jan Derk terug in
Nederland. Jedinja zit intussen in
groep 7b/8 bij juf Angela en juf Riët.
Vrijdagmorgen 12 januari vertelde
Jan Derk daar op uiterst boeiende
wijze wat hij allemaal had gedaan en
beleefd in Mali. Uiteraard was hij
daarbij 'in vol ornaat'. De kinderen
hingen aan zijn lippen!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 26 januari 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 24 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

