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Leerlingenraad
Kinderboekenweek
Vrijdagmorgen 6 oktober kwam de
leerlingenraad voor het eerst dit
schooljaar bijeen. De kinderen praatten met elkaar door over hoe we het
met elkaar nog fijner kunnen maken
in school, op het plein en op het veld
en welke ideeën zij daar eigenlijk
voor hebben. In de leerlingenraad
zitten dit schooljaar: Annelot en
Andreas uit groep 4/5, Maud en
Daniel uit groep 6/7a, Julia en Maxim
uit groep 7b/8, Kaylynn en Merlijn uit
CH-A en Lydia en Marijn uit CH-B.

Nieuw meubilair
De
Regenboog
krijgt
in
de
herfstvakantie nieuw schoolmeubilair. Dat betekent dat er nieuwe
tafels en stoelen komen, maar ook
nieuwe kasten en bureaus en stoelen
voor de leerkrachten. Het meubilair
is zorgvuldig uitgezocht en is besteld
bij Schilte uit IJsselstein. In het
voorjaar stonden er enige voorbeeldsetjes in de hal van de school, veel
kinderen hebben ze toen al even
‘uitgeprobeerd’.

Woensdagochtend 4 oktober begon
de Kinderboekenweek. ‘Gruwelijk
eng’ is dit jaar het landelijke thema.
We gaan echter meer mee met de
christelijke variant ‘Bibbers in je
buik; je hoeft niet bang te zijn’. Je
kunt bang zijn voor de tandarts, er
tegenop zien om naar de brugklas te
gaan, niet door het gat durven waar
je bij het zwemmen doorheen moet
of gillen als je een spin ziet, prima
om daarover te lezen of door te
praten! We gaan echter geen heksen, monsters en vampiers promoten. Het is al erg genoeg dat
kinderen daar wakker van liggen…
We begonnen woensdagmorgen met
een poppenkastspel, waarbij juf Hetty en juf Riët ‘Kikker is bang’ van
Max Velthuijs uitspeelden. Meester
Mannes was de verteller.
In de midden- en bovenbouw gaan
we tijdens de Kinderboekenweek
aandacht besteden aan ‘toneellezen’.
Verder worden in de verschillende
bovenbouwgroepen de voorrondes
gehouden van het schoolvoorleeskampioenschap. De kampioen van
De Regenboog plaatst zich voor de

plaatselijke
finale!
Wie
in
de
Kinderboekenweek (4 tot en met 15
oktober) bij Bruna een kinderboek
koopt en de kassabon op school
inlevert, spaart mee voor de schoolbieb! Onze school mag voor 20
procent van het totaalbedrag dat op
de kassabonnen vermeld staat boeken uitzoeken voor de schoolbieb.
Doet u mee?

Bolera Palms School
We gaan de komende tijd sparen
voor de Bolera Palms School. Het
betreft een project van Jurriaan en
Trijnet van Haaren-Paulus in het Afrikaanse land Malawi. In een heel grijs
verleden (begin jaren ’90) was Trijnet leerling van De Regenboog. Tegenwoordig is ze Officier van Justitie
in Lelystad. In 2008 bezochten Trijnet en Jurriaan Malawi voor het
eerst. Ze werden naar eigen zeggen
op slag verliefd op het land en de
mensen, maar vooral op de kinderen
van de Bolera Palms School in het
vissersplaatsje Bolera aan Lake Malawi. De twee zetten een stichting op
en proberen sindsdien met behulp
van particulieren en bedrijven iets te
betekenen voor de kinderen van de
Bolera Palms School. En geld kan
men er heel goed gebruiken (voor
bijvoorbeeld
het
schoolgebouw,
lesmateriaal, kleding en ook eten).
Een mooi doel! Wie spaart mee?

Muziekschool
Er is momenteel veel consternatie in
het dorp over het terugdraaien van
de gemeentelijke subsidie voor de
lessen die worden gegeven door

docenten
van
de
Vereniging
MuziekOnderwijs Zeewolde. Over het
onderwerp staat er dinsdag 3
oktober een uitgebreid artikel in
Zeewolde
Actueel
(van
Jelle
Stellingwerf).
Omroep
Flevoland
kwam dinsdag 3 oktober ook nog
even langs. De Regenboog wordt
goed gebruikt… Nu is het niet zo dat
de kinderen ‘gebruikt’ werden. Het
intrekken van de subsidie is echt een
probleem. Het gedeelte van de
muziekschool zelf is heel begrijpelijk.
Er maakt bijna niemand gebruik van
de lessen AMV, waardoor de subsidie
ook niet echt op z’n plaats is. Het
halveren van de subsidie voor de
lessen aan de scholen (en de scholen
zouden dan de andere helft moeten
betalen), is niet fair. De gemeente
weet best dat de scholen dat geld
niet hebben. Dit zou betekenen dat
er een enorm stuk muzikale meerwaarde verloren gaat. Het voorstel
van het college moet eerst nog worden besproken in de raadscommissie
Onderwijs en Welzijn en vervolgens
in de gemeenteraad. Er is dus nog
hoop!

Lerarenstaking
‘Code Rood’ was het thema van de
lerarenstaking van donderdag 5
oktober. Zo’n 60.000 leerkrachten uit
het hele land waren op het Haagse
Zuiderpark bij elkaar en gaven
daarmee een heel krachtig signaal af.
Er moet echt veel meer geld naar het
basisonderwijs, zodat het vak van
basisschoolleraar weer aantrekkelijk
wordt, de klassengrootte naar beneden kan en de werkdruk daadwerkelijk verlaagd wordt.

Studiedag maandag 23 oktober
Zoals al vermeld stond op de lijst
bijzondere data heeft het schoolteam
een studiedag op maandag 23
oktober. De kinderen hebben die dag
vrij. Een extra dagje herfstvakantie
dus!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Horen wij nog bij elkaar?’ luidt het
thema van week 41 (maandag 9 tot
en met vrijdag 13 oktober). Jakob
vertrekt
in
het
geheim.
Een
woedende Jaban reist hem achterna.
Ze horen toch bij elkaar? En horen
Jakob en Esau nog bij elkaar, na het
bedrog en na al die jaren? De
kinderen leren dat er mensen zijn bij
wie je hoort. De verhalen komen uit
Genesis 31 en 32. Het thema van
week 43 (dinsdag 24 tot en met
vrijdag 27 oktober) luidt ‘Ik ben
veranderd’. De verhalen van deze
week vertellen ons dat mensen echt
kunnen veranderen. Jakob komt
terug in het land waar hij vandaan
kwam, maar wat is hij veranderd! De
kinderen leren dat er altijd vergeving
is en dat je altijd opnieuw mag
beginnen.

Korfbaltoernooi groep 5
Groep 5 nam op vrijdag 29 september met drie teams (incl. een team
van CH-A) deel aan het jaarlijkse
korfbaltoernooi van KV Wolderwijd.
We vielen helaas niet in de
(hoofd)prijzen. Er werd echter wel

met erg veel inzet en enthousiasme
gespeeld en er kon dan ook gejuicht
worden
voor
menig
‘korfpunt’.
Bovendien was het heel mooi
nazomerweer en stonden er veel
vaders en moeders en zelfs opa’s en
oma’s langs de kant. Kortom,
iedereen had een prachtige middag.

Herfstvakantie
Nog één week school en dan is het
een
week
herfstvakantie:
van
maandag 16 tot en met vrijdag 20
oktober. En de kinderen hebben dus
ook vrij op maandag 23 oktober,
want dan heeft het schoolteam een
studiedag (zie boven). De data van
de
verschillende
vakanties
en
studiedagen staan ook vermeld in de
schoolgids en op de website van De
Regenboog, www.pcbsregenboog.nl.

Stijn wint prijs!
Stijn Langerak uit groep 6 deed
samen met zijn vader Kees mee aan
‘Zeewolde moet je zien!’. Hiervoor
stuurde hij een heel leuk fimpje in
over Zeewolde (en ook over De
Regenboog). Er waren verschillende
prijzen, zoals de publieksprijs, de
originaliteitsprijs en de juryprijs en er
was ook een vlogprijs en die werd
door Stijn (en zijn vader) gewonnen.
Stijn mag zich binnenkort na de
prijsuitreiking de trotse en terechte
winnaar noemen van een heuse
vlogcamera. Stijn (en Kees), van
harte gefeliciteerd!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
... vrijdag 27 oktober 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 25 oktober.

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

