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Afscheid juf Hetty
Juf Hetty stopt aan het einde van dit
schooljaar als leerkracht op De
Regenboog. Ze gaat, zoals dat zo
mooi heet, met prepensioen. Haar
groep (6/7a) is samen met juf Gerrie
al een hele tijd bezig haar een
onvergetelijke
afscheidsdag
te
bezorgen op woensdag 4 juli a.s.
Niemand
heeft
een
langere
combinatie met De Regenboog dan
juf Hetty. Op de eerste schooldag
van 1984-1985 bracht ze haar
dochter Marloes al naar school, later
volgden Peter en Maarten. Haar man
Teun was de eerste directeur van de
school. Hetty kwam op De Regenboog te werken in 1992. Ze begon in
groep 3 en later 3/4, maar werkt nu
alweer enige jaren in groep 6/7.
Daarbij was juf Gerrie Looman de
langste tijd haar ‘duo’. Hetty deed
veel meer op De Regenboog. Ze gaf
RT en was ook enige jaren IB’er van
de school. Intens verdrietig was in
2012 het overlijden van haar dochter
Marloes. Bewonderenswaardig was
het hoe Hetty haar werk in de jaren
erna is blijven doen. We zullen Hetty
enorm missen op onze school! We
hopen dat zij en haar man Teun (die

eerder reeds met pensioen ging)
mogen genieten van de tijd die nu
vrijkomt.
Alle
goeds
voor
de
toekomst, hetgeen we ook wensen
voor Peter en zijn gezin in Canada en
Maarten hier in Zeewolde!

Afscheid groep 8
Groep 8 neemt vrijdag 6 juli officieel
afscheid van De Regenboog met de
musical ‘Het dak eraf!’. Het publiek
zal bestaan uit ouders, grootouders
en mogelijk broertjes en zusjes. Het
afscheid van groep 8 van Christiaan
Huygens
wordt
gehouden
op
dinsdagavond 10 juli. Bij de ‘generale’ onder schooltijd mogen de
andere kinderen van school gaan
genieten van de musical, het spel, de
zang en niet in de laatste plaats het
prachtige decor. Alleen dit laatste is
al even een extra kijkje waard.

De kinderen gaan naar…
In totaal gaan er dit jaar 18
leerlingen van groep 8 naar het
voortgezet onderwijs. Zeven van hen
gaan naar RSG Levant in Zeewolde,
zes naar het Christelijk College
Groevenbeek in Ermelo, drie naar het
Christelijk College Nassau-Veluwe in

Harderwijk, één naar Oriënt in
Zeewolde en één naar het Morgen
College in Harderwijk. De vier
schoolverlaters
van
Christiaan
Huygens gaan naar het CCNV in
Harderwijk,
RSG
Slingerbos
in
Harderwijk, het Corlaer College in
Nijkerk en het Almere College in
Dronten. We wensen onze schoolverlaters er veel succes!

We nemen ook afscheid van…
Elk jaar nemen we afscheid van een
groot aantal achtste-groepers. Als
zij de jongste (of enige) uit het gezin
zijn, nemen we dus ook afscheid van
de desbetreffende familie. Dit jaar
nemen we afscheid van de volgende
families: Drost, De Groot, Koning,
Van Maanen, Van Meerveld, Morsink,
Ras, Schoemaker, Van Staverden en
Verhoek. ‘Recordhouder’ dit jaar is
de familie Koning. Jolijn kwam
februari 2003 voor het eerst op De
Regenboog, Fleur gaat er nu vanaf.
Bij de genoemde families zijn er heel
wat hulpvaders en/of hulpmoeders
die nu eveneens afscheid nemen.
Bedankt alle families voor het
vertrouwen en de hulp gedurende
een lange reeks van jaren! Het ga
iedereen goed!

Luizenmoeders
Na elke vakantie zijn wordt er in de
hele school gecontroleerd op hoofdluis. Op die manier kunnen we de
verspreiding van luizen en neten
controleerbaar houden en in veel gevallen zelfs voorkomen. Voor het
nieuwe schooljaar hebben we nog
enige luizenmoeders nodig. Het liefst

hebben we er voor elke klas twee.
Uiteraard worden nieuwe luizenmoeders zo goed mogelijk geïnstrueerd, zodat ze weten waar ze op
moeten letten! Wie de school een
jaar wil helpen met het ‘luizenpluizen’, wordt verzocht contact op te
nemen met de coördinator luizenscreening, Wendy Vedder-Louwman
(wendylouwman@hotmail.com)
of
met meester Mannes.

Wisselochtend 11 juli
Woensdag 11 juli vanaf de pauze
(10.40 uur) gaan de kinderen alvast
een kijkje nemen in hun nieuwe klas
bij hun nieuwe juf. Ook de kleuters
die na de zomervakantie voor het
eerst naar school gaan, krijgen
hiervoor een uitnodiging. Tot de
pauze is er ‘gewoon’ les (al zal deze
ongetwijfeld in de afrondende sfeer
plaatsvinden). Groep 8 is ’s morgens
vrij.

Overblijven laatste schooldag
Alle kinderen mogen op de laatste
schooldag (donderdag 12 juli) op
school overblijven. Hier zijn verder
geen kosten aan verbonden. Uiteraard moet er wel een lunchpakketje worden meegenomen! Het
overblijfteam zorgt daarbij nog voor
een leuke extra traktatie.

Playback- en andere talentenshow
We sluiten het schooljaar donderdagmiddag 12 juli af met de ongetwijfeld
weer hilarische playback- en andere
talentenshow. Opgeven voor het

meedoen kan bij de eigen leerkracht.
De rest van de school is publiek.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…

Groepsfoto’s

... donderdag 12 juli 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 11 juli.

Vrijdag 29 juni heeft fotograaf
Roberto van Foto Koch alle groepen
gefotografeerd.
We
hadden
er
prachtig weer bij, waardoor de foto’s
buiten konden worden gemaakt. Eind
volgende week zullen de foto’s op
school worden afgeleverd.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Ik wil zingen!’ is het thema van
week 27 (maandag 2 tot en met
vrijdag 6 juli). Soms kun je niet
anders dan zingen. Dat was al zo in
de tijd van de Bijbel. In de Psalmen
komen alle gevoelens aan bod. In
week 28, de laatste schoolweek
(maandag 9 tot en met donderdag
12
juli),
is
het
thema
‘De
barmhartige Samaritaan’. Deze week
staat het verhaal van de barmhartige
Samaritaan centraal. We vertellen
dat verhaal drie keer, waarbij het
verhaal steeds dichterbij komt: eerst
het oorspronkelijke verhaal uit de
Bijbel, dan een hervertelling in onze
tijd en ten slotte een verhaal over de
kinderen zelf. De verhalen komen uit
Psalm 8, Psalm 62, Psalm 148 en
Lucas 10.

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

