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4 mei
Juf Suzanna liep op vrijdag 4 mei jl.
met kinderen van alle basisscholen
(van elke school twee) mee in de
stille tocht van de Zeewolderhoek
naar het vliegermonument op de
Algemene Begraafplaats aan de
Dasselaarweg. Na de kranslegging
door onder anderen burgemeester
Gerrit Jan Gorter legden de kinderen
een bloem bij het monument. Voor
Tirza Jacobs uit groep CH-B was de
bijeenkomst extra speciaal: zij mocht
voor alle circa 450 aanwezigen een
mooi gedicht (‘Laten we denken…’)
voorlezen. Ze kreeg daarvoor nog
een schriftelijk bedankje van de
burgemeester!

Schoolfeest vrijdag 20 april
Het is al bijna een maand geleden,
maar wat was het vrijdag 20 april jl.
een prachtig schoolfeest op De
Regenboog/Christiaan Huygens! Van
het Koningsontbijt en de Koningsspelen ’s ochtends in de klassen tot
de optredens ’s avonds in de hal
klonk het feest als een klok. Het
geweldige weer werkte in alle opzichten mee, waardoor veel activiteiten

op het schoolplein konden worden
gehouden. Een hartelijk bedankje
aan iedereen die meehielp het
schoolfeest tot zo’n groot succes te
maken: kinderen, ouders, grootouders, leerkrachten, ouderraad en niet
in de laatste plaats de voorbereidingswerkgroep!

Sportdag woensdag 23 mei
De groepen 5 tot en met 8 hebben
op woensdag 23 mei een sportdag op
sportpark De Horst (ingang hockeyclub Zeewolde). Het is dit jaar een
‘samenwerkingssportdag’. Alle activiteiten zijn daarom gericht op samenwerken! De kinderen hebben reeds
de benodigde info voor deze ochtend
ontvangen. Afgelopen woensdag 16
mei hadden enige scholen uit Zeewolde reeds ‘hun’ sportdag, 23 mei
zijn de overige aan de beurt. Voor de
kinderen van groep 1 tot en met 4 is
er ’s ochtends gewoon les.

Schoolkamp groep 8
Het schoolkamp van groep 8 wordt
gehouden van woensdag 30 mei tot
en met vrijdag 1 juni. De kinderen
gaan onder leiding van juf Angela en

juf Riët naar een gebouw van Scouting Ermelo. Bij Christiaan Huygens
gaan de kinderen van groep 7 en 8
onder leiding van juf Suzanna naar
De Paasheuvel in Vierhouten. De
kinderen van groep 1 en 2 zijn vrij
gedurende de drie dagen, waardoor
er meer begeleiding is bij het kamp.

Schoolreisje groep 1 tot en met 7
De jaarlijkse schoolreisjes zijn op
dinsdag 29 mei a.s. Groep 1 tot en
met 3 gaat naar Kinderparadijs
Malkenschoten in Apeldoorn en 4 tot
en met 7 (CH 5, 6 en 7) heeft als
bestemming Avonturenpark Hellendoorn. We wensen een ieder een
prachtige en onvergetelijke dag!

Hoera, een zoon!
Feest bij Bart en Danielle Huijgen,
waar op zaterdag 5 mei jl. Martijn
werd geboren! Martijns grote zus
Caitlin zit in groep 1/2a bij juf Janny.
Van harte gefeliciteerd met dit ‘kleine
wonder’, fam. Huijgen!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wie is de koning?’ luidt het thema
van week 21 (dinsdag 22 tot en met
vrijdag 25 mei). Vóór Hemelvaart en
Pinksteren ging het over Saul, die
door de profeet Samuël tot koning
werd gezalfd. Deze week horen we
hoe het volk kennismaakt met
koning Saul. Het lot wijst hem aan,
maar Saul heeft zich verstopt. De
kinderen ontdekken dat in de Bijbel
juist iemand koning wordt die niet

per se vooraan wil staan. De
verhalen komen uit 1 Samuël 10.

Entreetoets en Eindtoets Cito
Groep 7 is momenteel bezig met het
maken van de Entreetoets van Cito.
De kinderen worden getoetst op hun
kennis betreffende rekenen, spelling
en begrijpend lezen. Groep 8 maakte
vorige maand de Eindtoets. De toetsresultaten zijn inmiddels binnen en
zullen komende week met de ouders
worden besproken.

Welkom op De Regenboog!
Een hartelijk welkom aan Julia
Kamsteeg. Julia is nieuw in groep
7b/8 en ging voorheen naar In de
Lichtkring. We hopen dat ze een fijne
(school)tijd heeft op De Regenboog!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 1 juni 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 30 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

