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Open ochtend woensdag 4 april
Er kwamen woensdag 4 april acht
aspirant-ouders
naar
de
open
ochtend
van
De
Regenboog/
Christiaan Huygens. Vijf daarvan
waren voor De Regenboog, drie voor
CH. Ook in de dagen ervoor en erna
waren/zijn er kennismakingsgesprekken met ouders die op zoek zijn naar
een basisschool voor hun kind(eren).
Het waren niet allemaal ouders uit
Zeewolde-Noord, vaker nog die
enthousiast waren gemaakt door
verhalen van ouders van reeds
schoolgaande kinderen en dat is
natuurlijk leuk om (terug) te horen.
Dank daarvoor!

Verkeersexamen groep 7
Alle leerlingen van groep 7 slaagden
donderdag 5 april voor het theoretische gedeelte van het landelijke
verkeersexamen. Het betrof de
veertien leerlingen uit de beide
groepen 7 van De Regenboog en de
zeventien uit de beide CH-groepen.
Van de 25 vragen bij het examen
moesten er minimaal 16 correct
.

worden beantwoord. Anouk uit groep
7b/8 had één foutje en daarmee het
examen het beste gemaakt. Alle
andere kinderen scoorden eveneens
heel netjes en slaagden allemaal.
Eén leerling had een ‘her’ nodig,
maar kon daarna ook opgelucht
ademhalen… En nu op naar het
praktische gedeelte, het rondje
fietsen door het dorp! Veel succes
daarbij!

Schooltoneel groep 1 tot en met 5
Schooltoneel Zeewolde presenteert
vrijdag 13 april voor de groepen 1 tot
en met 4(/5) van de plaatselijke
basisscholen in The Lux de voorstelling ‘De A van…’. De rollen
worden gespeeld door leerkrachten
van de verschillende basisscholen in
Zeewolde. Eén van de speelsters is
juf Bianca, IB’er van De Regenboog.
De drie groepen van De Regenboog
bekijken de voorstelling om 10.00
uur. Voor ouders bestaat de mogelijkheid vrijdagavond 13 april de
spelers en speelsters in actie te zien.
De aanvang van de oudervoorstelling
is 20.00 uur. De entree bedraagt dan
€ 3,50. De prachtige poster is

wederom gemaakt door Ben van den
Hengel.

goede plaats terechtkomt! Dank alle
gevers!

Basketbaltoernooi groep 7

Paasattentie

Voor de groepen 7 van Regenboog
en Christiaan Huygens wordt er
vrijdagmiddag 6 april na schooltijd
een basketbaltoernooi georganiseerd
in Het Baken. Basketbalvereniging
De Snipers had ook al enige clinics
gegevens.
Het
team
van
De
Regenboog speelt onder de naam
‘Regenbasket’, dat van CH heet
‘Chris Chras’. Het toernooi duurt tot
uiterlijk 18.00 uur. Supporters zijn
natuurlijk van harte welkom!

De ouderraad deelde donderdag 29
maart aan alle kinderen een fleurige
paasattentie uit. Ouderraad, bedankt
daarvoor,
iedereen
vond
het
ontzettend leuk!

Overblijfouder
2b/3

gevraagd

groep

Voor groep 2b/3 zijn we vanaf
maandag 16 april tot het eind van
het schooljaar dringend op zoek naar
een overblijfouder voor de maandag.
Wie helpt ons (meedenken)?

MR-verkiezing
Momenteel vertegenwoordigen Janet
van Loo (moeder van Job, Joost en
Loes) en Pieter Maasse (vader van
Matthias, Sarah en Boaz) de ouders
van De Regenboog in de MR. Janet is
aftredend, maar stelt zich herkiesbaar. Formeel is het echter mogelijk
dat tegenkandidaten zich melden. En
dan volgt er een heuse verkiezing!
Tegenkandidaten kunnen zich tot
uiterlijk vrijdag 20 april opgeven via
deregenboog@codenz.nl.

Vertelrooster Kind op Maandag

Paaspakkettenactie
Pasen is ook delen van je eigen
'overvloed'. We zamelden de weken
voor Pasen producten in, die AKZ en
voedselbank De Kostmand heel goed
kunnen gebruiken voor de paaspakketten die zij in het dorp uitdelen. In
totaal waren er maar liefst zes
overvolle dozen. Karlien Lodewijk, de
moeder van Stef uit groep CH-B,
kwam de dozen donderdagmorgen
29 maart namens de organisaties
ophalen. Bij AKZ en De Kostmand
weten we zeker dat alles op de
.

‘Is God hier?’ is het thema van week
15 (maandag 9 tot en met vrijdag 13
april). Waar is God? Daar gaat het
over in de verhalen van deze week.
Samuel hoort de stem van God,
maar
herkent
hem
niet.
De
Israëlieten denken met de ark van
God ook God zelf mee te nemen,
maar God lijkt ver weg. Als het lijkt
of God er niet is, wat kun je dan
doen? Stil afwachten en goed
luisteren? Of God naar je eigen hand
zetten? De verhalen komen uit 1
Samuel 3 en 4. In week 16 (maan-

dag 16 tot en met vrijdag 20 april) is
het thema ‘Weet wat je doet’. Dingen
die je doet, keuzes die je maakt,
pakken soms totaal anders uit dan je
verwacht. Iets waar je heel trots op
bent, kan zomaar veranderen in iets
waar je alleen maar last van hebt.
Dat merken de Filistijnen in de
verhalen van deze week. Trots nemen ze de ark van God buit, maar ze
komen bedrogen uit. Groep 1 tot en
met 4/5 hebben als thema ‘Breng dat
maar terug’. De verhalen komen uit
1 Samuel 5, 6 en 8.

een bepaald land. Tevens zijn er in
de hal van de school optredens van
de diverse groepen. Om 17.45 uur is
het podium voor groep 1/2a (Afrika),
groep 4/5 (Mexico), groep CH-A
(Frankrijk) en groep 2b/3 (China).
Om 18.30 uur komen aan de beurt:
groep 7b/8 (Engeland), groep CH-B
(Oostenrijk) en groep 6/7a (Italië).
De ouderraad staat ons de hele dag
ten dienste. Meer hulp is echter van
harte welkom, al is het maar voor
een (half) uurtje. Zie de informatiebrief over het schoolfeest!

Voetbaltoernooi groep 6

Stemmen voor Mtangani

Met groep 6 nemen we op vrijdag 13
april deel aan het schoolvoetbaltoernooi van VV Zeewolde. We zijn dan
met twee teams present: één uit de
reguliere groep 6 en één uit de CHgroep.

In het najaar hielden de beide
Christiaan
Huygensgroepen
een
ondernemersmarkt voor het Afrikaanse Mtangani. Juf Annet van de
CH uit Dronten ging zelfs naar Kenia
toe en kwam onlangs over haar reis
vertellen op school. De Stichting
Mtangani is in de race voor een nog
veel mooier bedrag. Jaarlijks geeft
‘VOOR’ 10 procent van haar volledige
omzet aan een project waar de
wereld mooier van wordt. VOORbeelden van lef, van positief denken en
van gewoon doen. Een VOORbeeld
van iets extra’s betekenen. Een
VOORbeeld van hoe je mensen,
dichtbij óf aan de andere kant van de
wereld, kunt helpen.
Er is een bedrag van € 72.114,beschikbaar voor twee projecten. €
48.076,- voor de winnaar en €
24.038,- voor de tweede prijs. Tot 17
april kan er worden gestemd en de
Stichting Mtangani maakt een heel
mooie kans op een van beide prijzen.
Het publiek kan meestemmen via

Koningsspelen / schoolfeest vrijdag
20 april
We houden ons traditionele schoolfeest op vrijdag 20 april, dezelfde dat
waarop in heel Nederland de Koningsspelen worden gehouden. Het
thema van het schoolfeest is ‘Proef
de wereld!’. De kinderen hebben
hiervoor een speciale brief mee naar
huis gekregen.
Een
paar
belangrijke
punten:
vrijdagochtend zijn de Koningsspelen
op school (met een ontbijt!), alle
kinderen zijn vrij om 12.15 uur en
het feest samen met de ouders en
grootouders is van 17.00 tot 19.00
uur. Elke klas staat in het teken van
.

LinkedIn en/of Facebook.
Meer
informatie
is
te
vinden
op
http://voor.nl/voorbeeld-projecten.
Doen! Misschien geeft uw/jouw stem
wel de doorslag, het kan maar zo!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 20 april 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 18 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

