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Schoolvolleybaltoernooi groep 8
De Regenboog/Christiaan Huygens
nam vrijdagmiddag 26 januari deel
aan het schoolvolleybaltoernooi voor
de groepen 8 in sporthal Het Baken.
Onze drie teams vielen niet in de
prijzen, maar speelden wel met bijzonder veel inzet en enthousiasme.
En wat een lol kun je dan met elkaar
hebben! Als coaches traden op juf
Riët, juf Suzanna en Anke Drost
(moeder van Lieke). Dank ook aan
de vele supporters op de tribune. Het
was een supergezellige middag!
Groep 7 gaat binnenkort basketballen.

Kerk-school-gezinsdienst
De groepen 1 tot en met 5 hebben
hun
kerk-school-gezinsdienst
op
zondag 18 februari in Het Kruispunt
(van de Nederlands Gereformeerde
Kerk) in de Polderwijk. Elk jaar is De
Regenboog
gekoppeld
aan
een
andere kerk en dit jaar is dat de
NGK. In november had de bovenbouw reeds een ksg-dienst in Het
Kruispunt. De diensten hebben een
heel laagdrempelig karakter en
.

iedereen is er welkom, kinderen én
ouders (ook als je anders nooit naar
de kerk gaat). Het verhaal dat in de
dienst van 18 februari centraal staat
is ‘de storm op het meer’. De dienst
wordt geleid door ds. Bert Lakerveld
en begint om 10.00 uur.

Griepepidemie
De griepepidemie heeft flink toegeslagen en ook De Regenboog niet
onberoerd gelaten, we schreven er in
het vorige ‘t(h)intje reeds over. Veel
kinderen moesten één of meer dagen
het bed houden en dit was eveneens
met enkele leerkrachten het geval.
Met name juf Esther van groep 2b/3
kreeg het flink te verduren. Gelukkig
is ze aan de beterende hand en we
hopen dat ze volgende week weer
‘van de partij’ mag zijn. Alle zieken
trouwens beterschap gewenst!

Staking?
In een aparte bijlage een brief van
onze bovenschoolse bestuurder, Durk
de Boer. De heer De Boer gaat
daarin in op estafettestakingsdag van
woensdag 14 maart a.s., waarbij de

basisscholen
van
Noord-Holland,
Utrecht en Flevoland aan de beurt
zijn. Op De Regenboog/Christiaan
Huygens wordt momenteel druk
gediscussieerd hoe wij aankijken
tegen de (nieuwe) staking(sdag).
Een definitief standpunt is nog niet
bepaald. Dat laten we u komende
week horen.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Storm!’ is het thema van week 7
(maandag 12 tot en met vrijdag 16
februari). Het stormt in de verhalen
van deze week. De leerlingen komen
in gevaar als ze in een storm op het
meer terechtkomen. Jezus beveelt de
wind en het water en alles wordt
rustig. Aan de overkant van het meer
komen ze een man tegen. Het stormt
in zijn hoofd. Jezus helpt hem en de
storm gaat liggen. De kinderen
verkennen hoe het is als het stormt
in je leven en in je hoofd en hoe je
weer
rustig
kunt worden.
De
verhalen komen uit Marcus 4 en 5.

Schilderen school
De komende week (weken) wordt de
school geschilderd naar het ontwerp
van Kees Langerak (de vader van
Stijn en Tobias die ook het logo van
de school bedacht). Zie foto! De
werkzaamheden worden uitgevoerd
door ARL Multidiensten VOF uit
Zeewolde-Zuid.

.

Cheque voor Stichting LOCT
Een mooie opsteker voor de Stichting
LOCT Zeewolde: een cheque van €
3.000,-! De cheque is afkomstig van
de gelden van de Nieuwjaarsduik van
Rotaryclub
Zeewolde
en
werd
vrijdagmiddag 2 februari uitgereikt
door burgemeester Gerrit Jan Gorter
in Kaap Flevo. Bij de overhandiging
waren
verder
Ben
Jutten
(vrijwilliger), wethouder Wim van der
Es (adviseur van de stichting), Fred
van Bergen (voorzitter) en Jan de
Oude (penningmeester). In Zeewolde Actueel van deze week wordt
uitgelegd wat de Stichting LOCT
Zeewolde allemaal doet (voor de
basisscholen).

Leerlingenraden bij elkaar
De leerlingenraden van De Regenboog/Christiaan Huygens en 't Wold
kwamen vrijdagmorgen 9 februari
voor een wederzijdse kennismaking
bij elkaar. Er is voor schooltijd en in
de middagpauze weleens wat 'gedoe'
of irritatie op het speelveld en het
was goed om dat eens uit te spreken
en te benoemen. We hebben ook
gekeken hoe we dit op een positieve
wijze een draai kunnen geven. Daar
gaan we in de afzonderlijke leerlingenraden verder over praten en
daarna komen we een keer weer bij
elkaar. Nu waren we op 't Wold, een
volgende keer komen onze buren bij
ons. Er bleken trouwens ook wederzijdse vrienden en vriendinnen te
zijn en op de sportclubs zitten kinderen eveneens regelmatig in hetzelfde team. Als je elkaar kent, ga je

sowieso sneller
vriendschappelijk
met elkaar om. Alleen al daarom was
de eerste ontmoeting heel geslaagd!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 23 februari 2018 (vlak
voor de voorjaarsvakantie). Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 21 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

