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Scholenactie dinsdag 27 juni
Wellicht heeft u er de laatste tijd al
het een en ander over gehoord;
leerkrachten van basisscholen maken
zich ernstig zorgen over de toekomst
van het onderwijs en die van uw
kinderen.
Als
basisscholen
van
Zeewolde doen we mee met de
landelijke scholenactie van dinsdag
27 juni a.s. Die ochtend beginnen
de scholen een uur later dan
normaal, namelijk om 09.30 uur.
Met elkaar hopen we zodoende een
krachtig signaal af te geven richting
‘Den Haag’. In bijgaande mail wordt
uitgelegd wat de actie inhoudt en
hoe ouders deze kunnen ondersteunen.

We zijn heel blij te kunnen melden
dat we het overblijven voor het
nieuwe schooljaar toch nog rond
hebben gekregen. Er meldden zich
op het laatst nog drie ouders aan
voor het overblijven op maandag
en/of dinsdag. Daardoor kunnen we
het huidige overblijfsysteem nog een
jaar handhaven.
Wel zullen de kosten voor het overblijven iets stijgen voor de ouders.
Wie één dag per week overblijft, betaalt straks per jaar € 45,- (was tot
nu toe € 40,-). Twee dagen wordt
dan € 90,-, drie dagen € 135,- en
vier dagen € 180,-. Bij de ‘flexibele’
abonnementen gaat de prijs voor
gemiddeld één dag per week overblijven naar € 50,- (jaarlijks te betalen).

Afscheid groep 8
We gaan vrijdagavond 30 juni afscheid nemen van onze 23 achtste
groepers. Vanaf 19.30 uur is er een
heel afwisselend programma, waarvoor ook de ouders en grootouders
worden uitgenodigd.

Wisselochtend woensdag 5 juli
Woensdag 5 juli wordt na de ochtendpauze (10.45 uur) de traditionele wisselochtend gehouden. Kinderen kunnen dan alvast een kijkje
nemen bij hun nieuwe leerkracht en
tevens in het lokaal van komend
schooljaar.

ouders en grootouders lieten zich
echter niet van de wijs brengen. Dan
maar een regenjas of een paraplu!
Het rondje door de wijk werd gewoon
gelopen! Om tien voor twaalf stond
de rest van de school in de hal klaar.
Er werd een prachtige erehaag
gevormd en onder luid applaus
werden de bikkels uit groep 1/2
binnengehaald.

Playback- en andere talentenshow
We sluiten het schooljaar donderdagmiddag 6 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.

Avondvierdaagse

Ochtendvierdaagse
Ook dit jaar liepen de kleuters van
juf Janny de ochtendvierdaagse. Dat
gebeurde op de ochtenden dat later
op de dag de avondvierdaagse in
Zeewolde
werd
gehouden,
van
dinsdag tot en met vrijdag dus. Elke
morgen hing het erom of het wel
droog zou blijven. Meestal ging het
gelukkig goed. Op vrijdagmorgen 9
juni bleef het echter niet droog, integendeel, het plensde! De kleuters,
juf Janny, stagiaire Esther en enige

Complimenten aan Titia, Editha en de
andere ouders die de avondvierdaagse organiseerden voor de
kinderen van De Regenboog. Maar
liefst
tachtig
kinderen
kregen
vrijdagavond 9 juni hun welverdiende medaille op een podiumpje
ter hoogte van René Tuinte aan de
Raadhuisstraat.

het einde. De verhalen komen uit
Handelingen 9 en Handelingen 12. In
week 26 (maandag 26 tot en met
vrijdag 30 juni) is het thema ‘De
waarheid zeggen’. In de verhalen van
deze week gaat het over de waarheid
zeggen. Twee mannen, Barnabas en
Paulus, gaan op reis. Ze gaan overal
vertellen over wie Jezus was en wat
hij voor de mensen deed. Niet
iedereen gelooft echter wat hun
wordt verteld. In Filippi ontmoet
Paulus een slavin, ze is bezeten.
Paulus bevrijdt de vrouw letterlijk en
figuurlijk met behulp van zijn geloof
in Jezus. De verhalen komen uit
Handelingen 13 en 16.

De vlag kan uit!
Juf Gerrie cultuurcoördinator
Juf Gerrie Looman presenteerde
donderdagavond 15 juni het Cultuurbeleidsplan De Regenboog 20172021 aan het schoolteam. In het
document wordt beschreven hoe De
Regenboog de komende jaren concreet vormgeeft aan haar visie op
cultuuronderwijs. Juf Gerrie volgde
het afgelopen jaar de cursus Interne
Cultuur Coördinator. We feliciteren
haar van harte met het bereikte
resultaat!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Pak mijn hand!’ luidt het thema van
week 25 (maandag 19 tot en met
vrijdag 23 juni). Petrus treedt in de
voetsporen van Jezus. Hij ervaart de
kracht die hij van Jezus ontvangt. Hij
komt echter in de gevangenis
terecht. En toch is dat voor hem niet

Veel middelbare scholieren kregen
deze week te horen dat ze waren
geslaagd voor hun eindexamen.
Onder hen veel oud-Regenbogers.
Een hartelijke felicitatie aan alle
geslaagden en hun ouders. En voor
wie een ‘her’ heeft: alsnog succes
gewenst! Natuurlijk leven we ook
mee met degenen die zakten voor
hun examen. Het is gewoon heel vervelend, we kunnen het niet mooier
maken dan het is!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 30 juni 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 28 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

