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Schoolvolleybaltoernooi groep 8
Altijd een prachtige happening, het
schoolvolleybaltoernooi van groep 8
in Het Baken! Op geen ander
moment in het jaar wordt er zoveel
lawaai gemaakt in de sporthal.
Vrijdagmiddag
26
januari
(na
schooltijd) is het weer zover. De
Regenboog en Christiaan Huygens
hebben ingeschreven met liefst drie
teams. Daar moet haast wel een
winnaar tussen zitten ૃ. Vorig jaar
waren we er ook met drie teams en
toen werden er twee poulewinnaar…
Het gaat natuurlijk in de eerste
plaats om het spelplezier, maar
winnen is ook best leuk, toch?
Supporters zijn van harte welkom!

Welkom op De Regenboog
Nieuw op school zijn Saba Ahmadi
Sheykhani en Ahmadi Sheykhani en
Mathilde van Dijkhuizen. Saba zit in
groep 6/7a bij juf Hetty en juf Gerrie,
Sanam in groep 2b/3 bij juf Elise en
juf Esther en Mathilde in groep 1/2a
bij juf Janny. Mathilde gaat voor het
eerst naar school, Saba en Sanam
zaten eerder op AZS Columbus aan
.

de Bosruiterweg. We heten de drie
nieuwkomers van harte welkom op
De Regenboog!

Hoera, een broertje!
Luna
Schokker,
die
sinds
de
kerstvakantie in groep 2b/3 zit,
kreeg op dinsdag 16 januari jl. een
broertje: Roan. Een hartelijke felicitatie natuurlijk ook aan de ouders,
Dwight en Amanda Schokker!

Schoolbibliotheek
Groep 3 kreeg maandagmorgen 15
januari uitleg over de schoolbibliotheek. Vanaf deze dag mogen
de kinderen er zelf boeken lenen.
Jacqueline van 't Zelfde van de
FlevoMeer Bibliotheek vertelde bij de
uitleg het verhaal van Vos en Haas.
Vervolgens mochten er van 'lettersoep'
nieuwe
woorden
worden
gemaakt. Heel leuk en leerzaam!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Mag dat wel?’ is het thema van week
5 (maandag 29 januari tot en met

vrijdag 2 februari). Niet iedereen is
even enthousiast over Jezus. De
farizeeërs en Schriftgeleerden vinden
dat hij zich niet aan de regels houdt
en dat Jezus met verkeerde mensen
omgaat. Maar Jezus vertelt dat hij is
gekomen om mensen te helpen en
mensen die hem het meest nodig
hebben de weg te wijzen. De
verhalen laten zien dat regels
belangrijk zijn, maar dat je ze soms
juist
niet
moet
opvolgen.
De
verhalen komen uit Marcus 2 en 3.
In week 6 (maandag 5 tot en met
vrijdag 9 februari) gaat het over ‘Het
groeit zomaar’. Jezus vertelt over het
koninkrijk van God met voorbeeldverhalen over een zaaier en het
zaad, dat zomaar vanzelf groeit en
veel vruchten geeft. De kinderen
ontdekken dat planten en bomen
vanzelf groeien. Maar ook andere
dingen groeien vanzelf, zoals zijzelf.
De verhalen komen uit Marcus 3 en
4.

Noodnummers
Het komt weleens voor dat kinderen
overdag niet lekker worden of een
ongelukje krijgen en dat we de
betrokken ouders moeten bellen.
Meestal zijn die dan wel bereikbaar,
maar niet altijd. In zo’n geval is het
handig ‘noodnummers’ achter de
hand te hebben. Van alle kinderen
hebben we zulke nummers in ons
administratiesysteem staan, maar
sommige zijn verouderd. Mochten uw
06-nummer(s) of noodadressen onlangs gewijzigd zijn, wilt u de meest
actuele gegevens dan even doorgeven? Alvast bedankt!
.

Veel kinderen ziek
Het griepvirus waart momenteel rond
in Nederland en ook in Zeewolde. Er
zijn dan ook veel kinderen en leerkrachten ziek of ziek geweest op De
Regenboog/CH. Wij wensen iedereen
van harte beterschap en hopen dat
het virus gauw weer voorbij is!

Cito-tussentoetsen
In alle klassen worden deze weken
de Cito-tussentoetsen gemaakt op
het gebied van rekenen/wiskunde,
begrijpend lezen, technisch lezen,
spelling en woordenschat. Ook bij de
kleuters worden Cito-toetsen afgenomen (in hun geval bij rekenen en
taal). Met de scores kan worden
bekeken wat de leervorderingen van
de leerlingen en die van de groep als
geheel zijn. De scores kunnen
worden besproken op de (verplaatste) spreekavond van maandag
19 of dinsdag 20 februari a.s.

Luizenbrief
Na iedere vakantie worden de
leerlingen (uit voorzorg) gecontroleerd op hoofdluis. Het gebeurt
regelmatig dat dan luizen en/of
neten worden geconstateerd. Dat is
helemaal niet erg, maar het is wel
belangrijk dat er iets mee wordt
gedaan. Vanuit de directie gaat er
een telefoontje naar de ouders van
de betrokken leerling(en) met de
vraag of zij een korte behandeling
willen inzetten. De klasgenoten van
de leerling krijgen een brief mee

naar huis met de mededeling dat er
hoofdluis en/of neten zijn aangetroffen in de klas. Namen worden er
uiteraard niet bij genoemd, daar
heeft niemand iets aan. Het is zoals
gezegd verder ook helemaal niet erg
of spannend of zo, maar als je het
hebt wil je er zo snel mogelijk weer
vanaf, logisch.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 9 februari 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 7 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

