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Playback- en andere talentenshow

Marmoleum in de hal

Met
de
playbacken
andere
talentenshow werd het schooljaar
donderdagmiddag 6 juli op een
geweldige wijze afgesloten. Wat een
talent op De Regenboog! De meeste
artiesten kwamen dit jaar uit de CHklas, maar ook de andere groepen
waren goed vertegenwoordigd. De
eerste prijs ging naar het trio Vera,
Mieke en Lieke uit groep 7 met het
nummer ‘Weak’, de tweede prijs naar
Stef uit de CH-klas (hij danste en
playbackte) en de derde prijs naar
Fleur en Marit uit groep 7 met het
nummer ‘Stay’. De jury bestond dit
jaar uit Tom (groep 5), Jan (groep
6), Gabriel (groep 7) en Rosalie (CHklas). Hoofdjurylid was niemand
minder
dan
Iris
Verhoek.
De
Voicekidswinnares bracht zelf ook
nog een nummer uit haar repertoire
ten gehore. De vakantie had niet op
een passender wijze kunnen worden
ingezet!

In de zomervakantie wordt de
vloerbedekking in de hal vervangen.
Er komt marmoleum te liggen. We
zijn daarbij niet over één nacht ijs
gegaan en hebben ons van alle
kanten uitvoerig laten voorlichten. Er
is uiteindelijk gekozen voor ‘green
melody’ (nummer 3413).

De kinderen gaan naar…
In het vorige ‘t(h)intje stond dat zes
schoolverlaters volgend jaar naar
RSG Slingerbos/Levant gaan. Dat
klopt ook, het is alleen zo dat vijf
kinderen naar RSG Levant (in
Zeewolde) gaan en één naar RSG
Slingerbos (in Harderwijk).

Uit de lappenmand
Met Gabriel uit groep 7 gaat het
gelukkig goed, hij is weer op school!

Björn treedt op
Zoals enige ‘t(h)intjes geleden al
genoemd kreeg Björn uit groep 7 een
rol in de musical ‘Ciske de Rat’ van
Joop van den Ende. Björn speelt
onder meer de rol van Dorus, de
vriend van Ciske. Deze week is de
musical te zien in Leeuwarden.
Woensdagavond 5 juli mocht ondergetekende (meester Mannes) een
avondje met Björn mee. Het was een
prachtige
voorstelling
en
Björn
speelde als de bekende vis in het
water. Echt een talent!

Buitenkant wordt verder opgeknapt
Bij de volgende schilderbeurt is de
verdere buitenkant van de school
aan de beurt. Boven een plaatje van
hoe het gaat worden. De deuren en
kozijnen krijgen een van ‘de kleuren
van De Regenboog’. De kleuren zijn
terug te vinden in het door Kees
Langerak ontworpen logo van De
Regenboog. Kees wordt ook bij de
schilderplannen betrokken. Hierover
later meer!

Logopedie stopt…
Beste ouders/verzorgers,
Met heel veel plezier heb ik vele
jaren als logopediste op school
gewerkt. Ik heb heel wat 5-jarigen
gescreend en veel kinderen getest op
het gebied van spraak-, taal-, stemen gehoorstoornissen. Ook heb ik
veel
kinderen
behandeld
en
adviesgesprekken met ouders en
leerkrachten gehad.

Maar binnenkort is dit voorbij. De
gemeente
ziet
de
preventieve
logopedie niet meer als taak. Dit
betekent
dat
dit
mijn
laatste
schooljaar is en dat ik per 1 augustus
op zoek ga naar een nieuwe baan.
Ik zal de scholen en kinderen zeker
missen, maar ik heb ook zin om een
nieuwe uitdaging aan te gaan.
Jolette Zange.
Reactie van school: Graag maken we
van de gelegenheid gebruik Jolette te
bedanken voor de zeer prettige,
collegiale en deskundige wijze waarop zij haar werk als logopediste gedurende een lange reeks van jaren
verrichtte op De Regenboog! Jolette,
we hopen dat je snel een andere
baan vindt en wensen jou, je man en
kinderen voor nu en in de toekomst
het allerbeste!

Medezeggenschapsraad
In het schooljaar 2016-2017 hebben
we een goed jaar als MR-team gehad, vele dingen zijn besproken en
de onderlinge samenwerking was
goed! Melliena Kasyanenko heeft
besloten te stoppen met haar
werkzaamheden voor de MR. We
bedanken haar voor haar meedenken
en
haar
inbreng!
De
andere
teamleden, Gerrie en Elise namens
school, Pieter en Janet namens de
ouders zullen volgend schooljaar
weer van de partij zijn. We hebben
er weer veel zin in! Maar nu eerst
genieten van de zomervakantie!
Mocht u vragen voor of over
de MR hebben, dan kunt u deze altijd

stellen aan een van ons. Ook kunt u
altijd bij meester Mannes terecht.
Een hartelijke groet, de MR.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…

Juf Rinske

… maandag 21 augustus 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 16 augustus.

Een nieuw gezicht op De Regenboog
en dan specifiek op de Christiaan
Huygensafdeling: Rinske Deriga. Juf
Rinske wordt de leerkracht van de
tweede CH-klas. Ze is 24 jaar, woont
in Biddinghuizen en werkte tot eind
dit schooljaar in Almere. We heten
haar van harte welkom op De
Regenboog!

Nog een nieuw gezicht
Nieuw op De Regenboog is ook Irene
Smit (42). Juf Irene krijgt komend
schooljaar een benoeming voor de
donderdag (hele dag) en vrijdag
(ochtend) als onderwijsassistente in
groep 2b/3. Irene, van harte
welkom!

Fijne zomervakantie!
Een gedicht bij het begin van de vakantie, maar ook bij het afscheid
nemen…
Ik ga op reis, maar niet alleen,
want de Heer gaat met me mee.
Als ik struikel, val ik niet,
omdat Hij mij altijd ziet.
Ik ga op reis en aan mijn zij,
als een schaduw, zo dichtbij
gaat mijn God die mij bewaakt.
Hij heeft alles goed gemaakt.
(naar Psalm 121)

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

