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Jeugdraad en lijsttrekkers
Er werd donderdagavond 8 maart in
Open Haven een speciale vergadering van de Zeewolder jeugdraad
gehouden. De lijsttrekkers van de
acht aan de gemeenteraads-verkiezingen van 21 maart a.s. deelnemende partijen waren op bezoek!
Burgemeester Gerrit Jan Gorter leidde de bijeenkomst. Er kwamen enige
actuele thema's aan de orde, zoals
wonen, duurzaamheid, recreatie en
groei (van het dorp). De onderwerpen waren voorbereid door de jeugdraad zelf, waarbij er begeleiding was
van John de Vries (gemeente Zeewolde), de raadsleden Gerrit van der
Meer (D66) en Yvonne van Bruggen
(PvdA/GroenLinks), kunstenaar Rob
van den Broek en niet te vergeten
het KinderPersBureau. 'Onze' jeugdraadsleden Jesse uit groep 7 en Lucas uit groep 8 discussieerden volop
mee. Zo wilde Jesse van de lijsttrekkers weten hoe zij dachten over elektrische auto's, terwijl Lucas de dames
en heren uitdaagde een sterk punt te
noemen van een van hun 'tegenstanders'. Jesse zat naast CDAlijsttrekker Egge Jan de Jonge en
.

Lucas naast Ruud Visser van BurgerBelang.

Pilotprogramma ‘Lezen met Sophia’
De Regenboog start binnenkort met
het pilotprogramma ‘Lezen met
Sophia’. Wat houdt dit in? Sophia is
een ‘voorleeshond’. Een voorleeshond is een hond die door zijn aanwezigheid een kind kan ondersteunen bij de ontwikkeling of verbetering van zijn of haar leesvaardigheden. Van een voorleeshond worden naast de basisvaardigheden
vooral geduld en rust verwacht. En
die heeft het dier in zich!
Een voorleeshond geeft door lichaamstaal en mimiek geen waardering of afkeuring ten aanzien van de
kwaliteit van het lezen. Hierdoor kan
het kind zich sterker voelen en kan
het voorlezen met grote sprongen
vooruitgaan. Ouders kunnen hun kinderen niet aanmelden. Kinderen
worden door leerkracht geselecteerd
voor de pilot. Uiteraard wordt daarbij
toestemming van de ouders gevraagd. Samen met de leerkracht
hebben de ouders dan nog een infogesprek met therapeut en ver-

pleegkundige Mariet Vogelaar (moeder van Freya, welbekend op
school!), die steeds bij het lezen aanwezig is.
De expertise van Mariet ligt op het
gebied van leren omgaan met een
ziekte, diagnose of beperking, leren
omgaan met angst en de gevolgen
van een ziekte of diagnose binnen
een gezin. Mariets specialisaties zijn
AD(H)D, AAS, angsten, LVB en verslavingsproblematiek.
Mariet werkt samen met therapiehond Sophia. Sophia is getraind om
ingezet te worden als co-trainer
met Animal Assisted Therapy (AAT).
Het is wetenschappelijk bewezen dat
een therapiehond een positieve invloed kan hebben op zowel lichamelijke, geestelijke als emotionele
gezondheid van kinderen. Vragen
over de therapie en/of begeleiding
mogen (ook) rechtstreeks aan Mariet
worden
gesteld
via
mariet@
dogknows.nl of 0639622495.

Staking woensdag 14 maart
Het schoolteam van De Regenboog/
Christiaan Huygens neemt op woensdag 14 maart deel aan de estafettestaking van de basisscholen in Utrecht, Noord-Holland en Flevoland.
Dat betekent dat er deze ochtend
geen les wordt gegeven. In de bijlage bij het vorige ‘t(h)intje werd uitgelegd waarom.

LEA-spreidingsbeleid
Alle basisscholen in Zeewolde hebben
kinderen van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
.

op school. De ene school wat meer
dan de andere, maar verspreid over
Zeewolde is een aantal klassen verrijkt met een leerling uit een andere
cultuur. Wij zien dat als een goede
ontwikkeling, want hierdoor vindt
veel uitwisseling van normen en
waarden plaats en de kinderen leren
om respectvol met elkaar om te
gaan.
Soms komen er bij de schooldirectie
vragen van ouders die graag willen
weten of statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning)
die in Zeewolde komen wonen, zelf
kiezen voor een school of een school
toegewezen krijgen. Hieronder daarom een kleine uitleg over het zogenaamde spreidingsbeleid in Zeewolde.
Alle basisscholen in Zeewolde hebben
in goed overleg met gemeente Zeewolde afspraken gemaakt over de
spreiding van kinderen van statushouders over de verschillende scholen.
Zo worden er in Zeewolde ieder jaar
enkele tientallen statushouders gevestigd. De gemeente wijst deze
mensen een woning toe. Als het om
een gezin met kinderen in de basisschoolleeftijd gaat, wordt in een overleg tussen de basisscholen en de
gemeente bekeken welke scholen
van de verschillende zuilen (openbaar, katholiek of protestants-christelijk) het dichtst in de buurt van de
toegewezen woning liggen. Vervolgens wordt gekeken of er plek is in
de groepen waar de kinderen gezien
hun leeftijd en niveau het best op
hun plaats zijn. Valt er een school af,

dan wordt de dichtstbijzijnde school
van de betreffende ‘zuil’ gezocht
waar wel ruimte is. Ook De Regenboog kreeg op deze wijze reeds
enkele kinderen van statushouders.
Medewerkers van Vluchtelingenwerk
krijgen vervolgens de namen van
deze scholen door en zij gaan samen
met de ouder(s) bekijken welke
school bezocht gaat worden. Net als
voor andere ouder(s) geldt voor
statushouders dat zij hierin keuzevrijheid hebben.
Zo zorgen we er samen voor dat alle
kinderen, ook de kinderen van statushouders, op een goede plek
terechtkomen.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wie begrijpt dit?’ is het thema van
week 11 (maandag 12 tot en met
vrijdag 16 maart). In de verhalen
van deze week gebeuren bijzondere
dingen. Op de berg ontmoet Jezus
Mozes en Elia. Een stem uit de hemel
zegt: “Dit is mijn geliefde zoon.” Wie
begrijpt zoiets? Soms begrijp je de
dingen van God niet. Hoe is het
allemaal mogelijk? Jezus neemt een
kind als voorbeeld. Grote mensen
mogen dingen begrijpen en geloven
als een kind. De verhalen komen uit
Marcus 9 en 10.
In week 11 is het thema ‘Waar hoop
je op?’. De verhalen van deze week
laten zien dat hoop je kracht kan
geven. Een rijke man hoopt dat hij
helemaal bij God kan horen. Het antwoord van Jezus geeft veel mensen
hoop, maar de man had op iets an.

ders gehoopt. De blinde Bartimeüs
hoopt dat Jezus hem kan genezen.
En de mensen langs de weg naar Jeruzalem hopen op een nieuwe koning. De verhalen komen uit Marcus
10 en 11.

BHV-herhaling
De jaarlijkse BHV-herhalingscursus
voor leerkrachten van De Regenboog/Christiaan Huygens en De Richtingwijzer wordt gehouden op woensdagmiddag en -vooravond 21 maart.
De BHV’ers van De Regenboog/
Christiaan Huygens zijn juf Janny, juf
Wendy, juf Riët, juf Suzanna en
meester Mannes. ‘BHV’ staat voor
bedrijfshulpverlening.

Boomfeestdag woensdag 11 april
De boomfeestdag voor groep 6, die
oorspronkelijk
was
gepland
op
woensdag 14 maart, is verplaatst
naar woensdag 11 april. De locatie
betreft
het
bos
tussen
de
Groenewoudseweg en de Spiekweg.
Meer informatie over de ochtend is er
op dit moment nog niet.

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

