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Sponsorloop voor Keniagroep
Maandagmiddag 15 mei was de
overhandiging van de sponsorloopcheque aan Stefan Brouwer en Jan
van ’t Loo van de Keniagroep 2017.
De opbrengst ging alle verwachtingen te boven: € 3.120,39. Natan
uit groep 4 en Ymke uit groep 6
boden de cheque aan. De hele school
was erbij. Stefan was sprakeloos. “Ik
had op misschien duizend euro
gerekend, maar dit bedrag is meer
dan drie keer zo hoog!” stamelde hij.
Stefan en Jan beloofden dat ze ons
‘op de hoogte’ houden van hun
belevenissen in Kenia deze zomer.
Alle lopers, bedankt voor jullie inzet,
en alle gulle gevers: bedankt voor
jullie geweldige financiële support,
het was fantastisch!

Schoolvoetbaltoernooi groep 6
Groep 6 gaat op vrijdagmiddag 19
mei na schooltijd de kleuren van De
Regenboog
verdedigen
bij
het
schoolvoetbaltoernooi van VV Zeewolde op sportpark De Horst. We
nemen deel met twee teams: één
van de reguliere groep 6 en één van
de CH-klas (Regenbogers 1 en

Regenbogers 2). Arjen Verschure en
Daniëlle Beelen gingen donderdagmiddag al even met de jeugdige
voetballers trainen. Er werd nog niet
zoveel gescoord, iedereen hield het
kruit nog even droog voor vrijdagmiddag! De kinderen en de
coaches (juf Annelies en juf Suzanna
zijn er ook bij) hebben er zin in. Wie
komt hen aanmoedigen?

Cito-Eindtoets groep 8
Deze week had juf Angela de
gesprekken met de leerlingen van
groep 8 en hun ouders over de Citoscores. Mooi is dat de scores (bijna)
helemaal in de lijn der verwachtingen
lagen. Ook is de lijn van de
Entreetoetsscore van vorig jaar
doorgetrokken. De gemiddelde score
was nog mooier dan we hadden
verwacht en gehoopt: 540,3. Het
landelijk gemiddelde lag op 535,6.

Schoolkamp groep 8
Groep 8 gaat op schoolkamp van
woensdag 31 mei tot en met vrijdag
2 juni. De kinderen gaan met het
pontje naar Ermelo en hopen zich
samen met juf Angela en juf Riët drie

dagen prima te vermaken in een van
de scoutinggebouwen aldaar. Verdere assistentie is er van andere leerkrachten die ook een gedeelte van
het schoolkamp mee zullen maken.
We wensen de groep erg veel plezier!

Sportdag woensdag 24 mei

De kinderen van groep 1 tot en met
7 en die van de CH-klas gaan
donderdag 1 juni op schoolreis(je).
Groep 1 tot en met 4 gaan naar
Dierenpark Amersfoort, groep 5 tot
en met 7 en de CH-klas naar het
Scheepvaartmuseum en speelpark
TunFun in Amsterdam. We hopen dat
kinderen en begeleiders die dag mooi
weer mogen hebben en natuurlijk
ook zij heel veel plezier! Groep 1 en
2 zijn vrij op vrijdag 2 juni. De
kosten van de schoolreisjes bedragen
€ 25,- per kind. De bedragen worden
binnenkort
automatisch
geïncasseerd of aangeboden via een
acceptgiro.

De jaarlijkse sportdag voor de
groepen 5 tot en met 8 (incl. CHklas) wordt gehouden op woensdag
24 mei. Plaats van handeling is
sportpark De Horst. Het verzamelen
geschiedt ’s ochtends om 08.30 uur
aan de zijde van de hockey- en
honkbalvelden. Het thema van de
sportdag is dit jaar ‘best of’, hetgeen
inhoudt dat er een mix is gemaakt
van atletiek, samenwerkingsvormen
en sport- en spelonderdelen. De
sportdag duurt van 08.45 uur tot
12.30 uur. Het eerste onderdeel
betreft de gezamenlijke warming-up,
het laatste een zogenoemde samenwerkingsestafette. De kinderen hebben een brief mee naar huis gekregen met alle verdere ins en outs
van de sportdag. Ouders zijn van
harte welkom een kijkje te komen
nemen! De kinderen van de groepen
1 tot en met 4 hebben ’s morgens
‘gewoon’ school.

Verkeersdiploma groep 7

Muzieklessen

Trots tonen de kinderen van groep 7
(en die van de CH-klas) hun
verkeersdiploma.
De
kinderen
slaagden
eerder
al
voor
het
theoretische gedeelte (waarbij er
twee
zelfs
foutloos
waren),
donderdag
11
mei
werd
de
praktische verkeersproef succesvol
uitgevoerd. Het resultaat mag er
zijn! Groep 7, jullie zijn kanjers, en
dat geldt ook voor de juffen die de
kinderen voorbereidden (juf Gerrie,
juf Hetty en juf Suzanna)!

De laatste serie lessen van de
Muziekschool Zeewolde voor dit
schooljaar startte deze week. Groep
1 tot en met 4 en de Christiaan
Huygensklas zijn daarbij aan de
beurt.

Schoolreisje groep 1 t/m 7

Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni
De
Zeewolder
avondvierdaagse
wordt gehouden van dinsdag 6 tot en
met vrijdag 9 juni. De kinderen
kregen daarover vandaag een brief
mee naar huis. Belangrijk hierbij om

te weten is dat het hier géén
schoolactiviteit betreft. De organisatie ligt bij een enthousiaste groep
ouders die samen de ‘avondvierdaagsecommissie’ vormt en de verantwoordelijkheid bij de ouders van
de wandelaars zelf!

Wist u dat / wist jij dat…

(rubriek is samenspraak met ouderraad)


Vertelrooster Kind op Maandag
‘Hoog, hoger’ is het thema van week
21 (maandag 22 tot en met
woensdag 24 mei). Het gaat hoger
en hoger in de verhalen van deze
week. Hoe hoog kunnen mensen
eigenlijk komen? In Babel proberen
ze een toren tot in de hemel te
bouwen, maar dat wordt niks. De
toren komt niet af, de mensen
begrijpen elkaar niet meer en ze
raken verdeeld. Het tweede verhaal
van deze week is dat van de
Hemelvaart van Jezus. De afstand
tussen aarde en hemel, die voor
mensen niet te overbruggen is, is
voor God niet te groot. De verhalen
komen
uit
Genesis
11
en
Handelingen 1.
In week 22 (maandag 29 mei tot en
met vrijdag 2 juni) luidt het thema
‘Ga maar staan’. Eerst zien we de
leerlingen in Jeruzalem, tijdens het
Pinksterfeest. De leerlingen zijn
terneergeslagen. Dan gaat er een
wind waaien. “Ga maar staan,” lijkt
de wind te zeggen. Het tweede
verhaal gaat over de verlamde man
net buiten de tempel. “Ga maar
staan,” zegt Petrus en de man komt
in beweging. Lopend, springend en
God lovend gaat de man de tempel
binnen. De verhalen komen uit
Handelingen 2 en 3.








… dat we twee nieuwe ORleden hebben (Willeke de
Ruiter en Marleen van de
Ridder) en tevens afscheid
nemen van twee OR-leden
(Karen van der Meulen en
Anita Buth)?
… dat er bij de OR een
duovoorzitterschap is ontstaan
(Fanny Reuvers / Sigrid de
Bruin)?
… dat de nieuwe schoolhesjes
zijn besteld?
… dat de OR trots is op de
kinderen met zo’n mooie
prestatie en het resultaat van
de sponsorloop?
… dat we groep 8 feliciteren
met de mooie Cito-scores?

Hemelvaart
Volgende week is een korte week:
van maandag tot en met woensdag.
In verband met Hemelvaartsdag is er
geen school op donderdag 25 en
vrijdag 26 mei. Een extra lang
weekend dus!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 2 juni 2017. Kopie hiervoor
dient uiterlijk binnen te zijn op
woensdag 31 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

