Jaargang 2016-2017 - Nummer 20 - Vrijdag 2 juni 2017
Schoolreisjes
We kunnen terugkijken op twee
prachtige schoolreisjes (donderdag 1
juni)! Groep 1 tot en met 4 hadden
als bestemming Dierenpark Amersfoort, groep 5 tot en met 7 en de CHklas het Scheepvaartmuseum en
speelpark TunFun in Amsterdam. Het
fraaie zomerweer hielp natuurlijk ook
een handje. We horen alleen maar
mooie verhalen! Dank aan de ouders
die ter begeleiding meegingen! Het
was écht een dagje uit!

Schoolkamp groep 8
Een mooiere afsluiting van hun
basisschoolcarrière
hadden
de
kinderen van groep 8 niet kunnen
bedenken. Alle ingrediënten voor een
onvergetelijk schoolkamp (woensdag
31 mei tot en met vrijdag 2 juni)
waren aanwezig: schitterende locatie
(van Scouting Ermelo), fantastisch
weer, aansprekende programmaonderdelen (met alleen maar hoogtepunten), fijne onderlinge sfeer en
niet te vergeten de prima en ontspannen leiding (van juf Angela en
juf Riët met ‘deeltijdassistentie’ van
andere leerkrachten). Donderdag-

avond 1 juni kwamen de ouders een
kijkje nemen op de bonte avond. Wat
werden er grappige acts opgevoerd
en wat zullen de ouders trots zijn
geweest!

Overblijven 2017-2018
We zijn de afgelopen maandag hard
aan het werk geweest om het
overblijven tussen de middag ook
komend schooljaar mogelijk te houden. Omdat een aantal overblijfouders stopt, konden we veel
gaten in het rooster niet meer
dichten. We hebben eveneens met
externe partijen gesproken, maar
ook daar zitten haken en ogen aan.
Nu is het zo dat we ons huidige
systeem waarschijnlijk toch nog kunnen handhaven. We komen daarvoor
nog één overblijfouder tekort (voor
groep 1/2 of 3/4 op maandag). Het
mag bijvoorbeeld ook één keer per
twee weken, alle hulp is welkom!

Sportdag woensdag 24 mei
De
buurtsportcoaches
zorgden
woensdag 24 mei jl. voor een
bijzonder leuke sportdag voor de
groepen 5 tot en met 8 en de CH-

klas. De onderdelen waren ‘highlights’ uit andere jaren. Het weer
werkte in alle opzichten mee om er
een sportieve, maar toch ook
ontspannen ochtend van te maken.
Helaas viel De Regenboog niet in de
prijzen bij de afsluitende estafette.
De Richtingwijzer won dat onderdeel,
Panta Rhei had volgens de jury het
mooiste spandoek gemaakt.

Tine fietste de Alpe d’HuZes
We zijn hartstikke trots op Tine
Veenink, de moeder van Joppe van
Druten uit de CH-klas! Tine fietste
deze week de Alpe d’HuZes en liet
zich daarbij sponsoren voor het
goede doel (de strijd tegen kanker).
We zullen de verhalen ongetwijfeld
nog horen!

Avondvierdaagse Zeewolde
Maar liefst 80 kinderen van De
Regenboog wandelen volgende week
mee met de Zeewolder avondvierdaagse (dinsdag 6 tot en met
vrijdag 9 juni). De organisatie en
verantwoordelijkheid liggen niet bij
school, maar bij de betrokken
ouders. We wensen de wandelaars
heel veel plezier! Hopelijk wordt het
weer één groot wandelfeest!

Ochtendvierdaagse kleuters
Juf Janny loopt met haar kleuters
volgende week de ochtendvierdaagse
(op
dezelfde
dagen
als
de
avondvierdaagse). Elke ochtend gaat
het om een ander stukje van de wijk
rondom school. Ouders en groot-

ouders worden van harte uitgenodigd
een of meer ochtenden mee te
wandelen!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Niet te stoppen’ luidt het thema van
week 23 (dinsdag 6 tot en met
vrijdag 9 juni). Met Pinksteren vierdn
we dat mensen in beweging komen,
door toedoen van de geest. Deze
week vieren we dat die beweging
niet zomaar afgelopen is. Het verhaal
is niet te stoppen, het gaat alsmaar
door. Mensen delen alles met elkaar,
ze zorgen voor elkaar. Het leidt ertoe
dat de apostelen gevangen worden
gezet. Maar zij die zelf al zoveel
mensen hebben geholpen, worden nu
zelf geholpen. God is erbij! De
verhalen komen uit Handelingen 4 en
5. Het thema van week 24 (maandag
12 tot en met vrijdag 16 juni) is ‘Nu
zie ik het!’. Je kunt heel lang naar
iets kijken zonder het echt te zien.
De leden van de rechtbank hebben
gezien wat de volgelingen van Jezus
allemaal doen, maar toch zien ze niet
wat er echt gebeurt. Dat het niet
altijd gemakkelijk is om iets echt te
‘zien’,
ontdekt
ook
de
schatbewaarder uit Ethiopië. Saulus leert
ook anders kijken. Jezus verschijnt
aan hem. Dat is zó bijzonder, dat hij
de eerste drie dagen niets anders
meer kan zien. De verhalen komen
uit Handelingen 5, 8 en 9.

Pinksteren
Veel
mensen
gaan
het
pinksterweekend naar ‘Opwekking’ in
Biddinghuizen.
Anderen
vieren

Pinksteren ‘gewoon’ in de kerk.
Mensen met een boot ‘weten het wel’
met dit mooie weer. Ook het strand
zal ongetwijfeld vol liggen. We
wensen een ieder een heel mooi
weekend! En even voor de goede
orde: Tweede Pinksterdag (maandag
5 juni) is er geen school en zijn alle
kinderen vrij!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 16 juni 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 14 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

