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Informatieavond
Fijn om te zien dat er zoveel ouders
en kinderen op de informatieavond
waren donderdag 21 september! In
alle klassen was het een gezellige
drukte. Kinderen leidden hun ouders
rond en vertelden aan de hand van
allerlei lesmateriaal wat zij zoal de
hele dag op school doen. Leerkrachten liepen ondertussen rond om
waar nodig voor extra uitleg te zorgen, niet anders eigenlijk dan overdag
.

Spreekavond 27 september
De eerste spreekavond, waarop we
alle ouders hopen te ontmoeten,
wordt gehouden op woensdag 27
september. Het is ook mogelijk een
andere afspraak te maken.

Klassenouders 2017-2018
De klassenouders voor het lopende
schooljaar zijn:
groep 1/2a: Judith Hommel (moeder
van Quinn); groep 2b/3: Heidi
Maasse (moeder van Sarah); groep
4/5: Maria Veldboom (moeder van

Joshua);
groep
6/7a:
Hilde
Ruizendaal (moeder van Charlotte);
groep
7b/8:
Gerlinde
Juurlink
(moeder van Vera); groep CH-A:
Nanda Pepping (moeder van Tijmen)
en Yvette Diets (moeder van
Hadassah); groep CH-B: Germa
Neumann (moeder van Arne) en Tine
Veenink (moeder van Joppe).

Niet in beeld?
Regelmatig staan er foto’s van
(kinderen van) De Regenboog op
onze
Facebookpagina.
Close-ups
proberen we daarbij zoveel mogelijk
te voorkomen. Ook achternamen
worden achterwege gelaten bij de
begeleidende tekst (behalve bijvoorbeeld bij de voorleeskampioen). We
weten van een aantal ouders dat zij
niet willen dat hun kind in beeld
komt. Daar houden we uiteraard
rekening mee. Mochten we dit van
bepaalde ouders nog niet weten, wilt
u dit dan even doorgeven? Alvast bedankt!

Juf Elise weer op school!
Het gaat gelukkig behoorlijk goed
met juf Elise! Ze stond deze week op

maandag weer voor de groep (2b/3)
en hoopt volgende week zowel op
maandag als dinsdag (haar volledige
weektaak op school) present te zijn.
De aanval van BPPD bleek heel
hardnekkig te zijn, maar de daarmee
gepaard gaande duizeligheid is nu
inmiddels grotendeels verdwenen.
Fijn voor de juf en natuurlijk ook
voor haar klas!

Staking donderdag 5 oktober
De leerkrachten van De Regenboog
doen donderdag 5 oktober mee aan
de landelijke onderwijsstaking, net
als die van de andere scholen van de
Stichting Codenz en ook van die van
de overige scholen in Zeewolde. Fijn
om te zien hoe ook het grootste deel
van de ouders het belang van de
actie onderschrijft! We hopen dat er
de vijfde oktober een krachtig
gezamenlijk signaal wordt afgegeven. Er moet meer geld naar het basisonderwijs! Er is momenteel een
zeer scheve verhouding ontstaan met
het voortgezet onderwijs. Daardoor
is het vak van basisschoolleraar kennelijk niet aantrekkelijk genoeg
meer. De Regenboog heeft alle
groepen nog ‘bemenst’, invallers zijn
er echter nauwelijks te vinden. Een
klas een dag naar huis moeten sturen omdat er geen invaller te vinden
is, zou eigenlijk niet mogen. Soms
kan het niet anders, maar het is wel
heel frustrerend. We willen gewoon
lesgeven! Door meer geld richting
basisonderwijs te laten gaan, kunnen
tevens klassen worden verkleind.
Ook wordt daardoor de werkdruk
verlaagd en gaan er weer meer
studenten naar de Pabo!

Van harte gefeliciteerd!
We feliciteren Carleton Cardoze en
Kim IJpey van harte met de geboorte
van hun zoontje Kenji Dirk (geboren
woensdag 2 augustus jl.). Kenji is
het broertje van Giliano uit groep
7b/8.

Korfbaltoernooi groep 5
Groep 5 neemt op vrijdag 29 september a.s. met drie teams deel aan
het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi
op het complex van KV Wolderwijd
(incl. een team van groep CH-B). We
wensen onze jeugdige korfballers
heel veel succes en hopen dat ze ook
veel supporters voor langs de lijn
meenemen. Het toernooi begint na
schooltijd en duurt tot maximaal
18.00 uur.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 39 (maandag 25 tot en met
vrijdag 29 september) luidt het
thema ‘Kijk dan naar me!’. Na zeven
jaar werken mag Jakob eindelijk met
Rachel trouwen. Maar na de bruiloft
ontdekt hij dat hij niet met Rachel,
maar met haar oudere zus Lea is
getrouwd. Later trouwt Jakob ook
met Rachel. En naar Lea kijkt hij
nauwelijks meer om. Niets menselijks is hem vreemd… De verhalen
komen uit Genesis 29 en 30. ‘Laat
me gaan’ is het thema van week 40
(maandag 2 tot en met vrijdag 6
oktober). Na jaren voor Laban te
hebben gewerkt, wil Jakob terug
naar het land waar hij vandaan
komt. Terug naar zijn familie. Zal
Laban hem laten gaan? De kinderen

bedenken hoe het voelt om graag
weg te willen. De verhalen komen uit
Genesis 30 en 31.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 6 oktober 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 4 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

