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Jeugd-EHBO groep 8
Een spannende avond dinsdag 12
juni! De leerlingen van groep 8
deden hun examen jeugd-EHBO. Het
resultaat mocht er zijn: alle 'kandidaten' slaagden en dat gold voor
zowel de achttien leerlingen van juf
Angela en juf Riët (De Regenboog)
als voor de vier van juf Suzanna
(Christiaan Huygens). Teunis Ras en
Margreet Nederhoed, die de cursus
dit voorjaar namens de EHBO
Vereniging Zeewolde gaven, hadden
voor alle geslaagden een passend
woordje. Met enige humor erbij
kwam dat héél herkenbaar over.
Iedereen van harte gefeliciteerd!

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse van Zeewolde
was weer één groot feest! Maar liefst
70 kinderen liepen mee onder de
'vlag'
van
Regenboog/Christiaan
Huygens. Editha Langerak, een van
de ouders, had een en ander keurig
georganiseerd en werd daarbij geassisteerd door Titia Bron (waarvoor
dank!!). Je kon kiezen of je de 5 of
de 10 km wilde wandelen. Zes

kinderen liepen voor het eerst mee.
Jedinja uit groep 7 was al voor de
negende (!) keer present, Marit uit
groep 8 voor de achtste en Lucas,
Mieke en Vera uit de hoogste groep
voor de zesde. Op de laatste
vrijdagavond (8 juni) werden de
medailles uitgereikt door meester
Mannes en Editha.

Welkom juf Ellen
Ellen van de Weg-Grijsen wordt een
van de twee nieuwe leerkrachten van
De Regenboog in de midden-bovenbouw. Juf Ellen (36) begon haar
onderwijscarrière ooit op De Regenboog door een zwangerschapsverlof
in te vullen. De afgelopen vijftien
jaar werkte ze in Huizen en ze mag
dus met recht een ervaren leerkracht
worden genoemd! Ellen is de moeder
van Loïs uit groep 4. We heten Ellen
van harte welkom op De Regenboog!
Naast haar komt er nóg een nieuwe
leerkracht in de midden-bovenbouw.
Komende week hopen we hier meer
duidelijkheid over te geven.

Groepsindeling
De groepsindeling met de klassen en
leerkrachten voor het komende
schooljaar wordt vrijdag 22 juni
bekendgemaakt. We hopen dat we
dan alle puzzelstukjes op het juiste
plekje hebben gelegd.

Ochtendvierdaagse
De kinderen van groep 1 en 2 liepen
van dinsdag 5 tot en met vrijdag 8
juni onder leiding van juf Janny en
juf Irene de ochtendvierdaagse. Elke
ochtend stond er een wandeling door
de wijk rond de school op het
programma. Steeds meldden zich
ook vaders en moeders en zelfs opa's
en oma's om een keer mee te
wandelen. Jammer genoeg regende
het de laatste (vrijdag)ochtend. De
kleuters lieten zich er niet door uit
het veld slaan en werden als ware
helden binnengehaald door de rest
van de school. Wie weet doen de
kinderen volgend jaar wel mee met
de 'echte' avondvierdaagse...

Schoolfotograaf 29 juni
De schoolfotograaf zou dinsdag 19
juni groepsfoto’s komen maken,
maar deze afspraak is verplaatst
naar vrijdagochtend 29 juni. Het gaat
dus alléén om groepsfoto’s!

Coloriet/De Sfinx

Dinsdag 12 juni zagen de leerlingen
van groep 7b/8 en de bewoners van
Coloriet/De Sfinx elkaar (voorlopig)
voor het laatst. Vele dinsdagmiddagen hadden zij elkaar dit schooljaar
ontmoet. Die ontmoetingen waren
heel waardevol. Onder het genot van
een kopje koffie of thee waren er
vele gezellige gesprekjes en regelmatig werd er ook geknutseld of
werden er spelletjes gedaan. Aan het
eind werd er dinsdagmiddag nog een
mooie groepsfoto gemaakt.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 25 (maandag 18 tot en met
vrijdag 22 juni) gaan we verder met
de verhalen van koning David.
Na deze verhalen staan twee weken
in het teken van de Psalmen. Het zijn
oude liederen die al door David
werden gezongen. En ook vandaag
laten ze nog een hoopvol geluid
horen. De verhalen komen deze
weken uit 2 Samuël 6, 11 en 12 en
de Psalmen.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 29 juni 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 27 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

