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Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek duurt dit jaar
van woensdag 5 tot en met vrijdag
14 oktober. Het thema luidt: ‘Voor
altijd jong’. We zijn op zoek naar
opa’s, oma’s, vaders, moeders,
buren enz. die gedurende de
Kinderboekenweek (vanaf 5 oktober
dus) een keertje willen voorlezen uit
‘hun’ kinderboek. We hopen op veel
respons! U kunt zelf een afspraak
maken met de leerkracht van uw
(klein)kind.

Klassenouders
Ook dit jaar heeft elke groep een
klassenouder
die
de
leerkracht
assisteert als er vervoer moet worden geregeld of anderszins ouderhulp
gecoördineerd. Hun namen, dan weet
u wie er een keer kan bellen:
groep 1/2: Maria Veldboom;
groep 3/4: Sylvia van de Boogaard;
groep 5/6a: Janet van Loo;
groep 6b/7: Anke Drost;
groep 8: Anneke Assies;
Christiaan Huygens: Annemieke van
Dorst en Petra van der Meer.

Roel van Velzen bezoekt maandag 3
oktober De Regenboog
Zanger Roel van Velzen bezoekt
maandag 3 oktober groep 7 en 8 van
basisschool
De
Regenboog.
De
kinderen uit deze groep dingen met
hun muzikale act mee naar een plek
in
de
BZT
Band
XXL.
Deze
gelegenheidsband
treedt
in
december op voor koningin Máxima
tijdens een muzikaal kerstgala in
Koninklijk Theater Carré, georganiseerd door Méér Muziek in de Klas in
samenwerking met KRO-NCRV.
De BZT Band XXL bestaat uit tien
basisschoolgroepen. Alle groepen
vertolken een act gekoppeld aan een
sound en elke sound heeft een eigen
held. Roel van Velzen is de held van
de sound Huis-, tuin- en keukenpercussie. Binnen deze categorie maken kinderen muziek met gebruiksvoorwerpen. Groep 7/8 van De
Regenboog (toen nog 6b/7) kwam na
een spannende auditieronde als een
van de drie finalisten in deze sound
uit de bus. Zij zijn als enige school
uit de provincie Flevoland overgebleven!
Samen met Roel van Velzen oefenen
de kinderen maandag 3 oktober hun

act
ter
voorbereiding
op
het
televisieoptreden dat op zaterdag 12
november wordt uitgezonden. Tijdens die uitzending strijden ze om
een felbegeerde plek in de BZT Band
XXL. Of ze die plek bemachtigen,
wordt bepaald door het juryoordeel
en de stemmen die de kijkers thuis
de week voor de uitzending kunnen
uitbrengen. Aan het einde van de
uitzending horen de kinderen of ze
mogen optreden voor de koningin in
Carré.
Komend najaar staat de BZT-show in
het teken van muziek. Elke uitzending staat er een sound centraal en
proberen schoolklassen een plekje in
de BZT Band XXL te veroveren.
Naast Roel van Velzen zijn onder
anderen Jan Kooijman, Maan, Krystl,
Gers Pardoel, Giovanca, Kenny B, Tania Kross, Benjamin Herman en Saskia Weerstand betrokken bij de
shows. De BZT Muziek Shows worden
gepresenteerd door het vaste duo
Jetske en Pepijn en zijn vanaf
zaterdag 1 oktober om 19.00 uur te
zien op NPO Zapp.

Maandag 3 oktober continurooster
Roel van Velzen komt op maandag 3
oktober op De Regenboog (zie
voorgaand bericht). Dat is natuurlijk
voor alle kinderen leuk. Het is echter
wel ‘tussen de middag’. Om iedereen
de gelegenheid te geven erbij te zijn,
mogen alle kinderen die middag op
school overblijven (dus allemaal
brood meenemen!). We hebben die
maandag dan een continurooster,
hetgeen betekent dat de kinderen ’s
middags om 14.15 uur vrij zijn (incl.
kinderen Christiaan Huygensklas).
Mocht 14.15 uur voor ouders een

bezwaar zijn, dan kan er op school
opvang worden geregeld.

Overblijven
Bij het overblijven merken we de
laatste tijd dat kinderen weer snoep
meekrijgen. Eén keertje is misschien
niet zo erg, maar het gebeurt steeds
vaker! Voor de meeste ouders is het
waarschijnlijk heel logisch, maar toch
zeggen we het nog maar eens: denk
alstublieft aan een gezonde lunch
voor uw kinderen! Verder gebeurt
het nogal eens dat kinderen overblijven zonder dat ze in het schema
stonden. Geef tijdig door wanneer uw
kinderen overblijven!

Tussen de middag naar huis
De meeste kinderen gaan tussen de
middag naar huis. Er zijn echter
kinderen die al ver voor 13.00 uur
terug zijn op school. Fijn dat ze laten
zien dat ze zin in school hebben (☺),
maar het is natuurlijk niet de
bedoeling. Het is voor de overblijfouders ondoenlijk om hun kinderen
dan nog goed in de gaten te kunnen
houden. Dus voor wie tussen de
middag naar huis gaat: om 13.00 uur
mag je weer op school zijn, dan loopt
de pleinwacht ook buiten.

Vertrek Arjan Baak
Arjan Baak, voorzitter van het
College van Bestuur van de stichting
Codenz, vertrekt per 1 oktober a.s.
In een speciale bijlage de brief van
de Raad van Toezicht hierover.

Vertelrooster Kind op Maandag

Korfbaltoernooi groep 5

‘Hoe nu verder’, is het thema van
week 39 (maandag 26 tot en met
vrijdag 30 september). De farao gaat
achter de Israëlieten aan. Ze komen
bij de Rode Zee; hoe moet het nu
verder? God wijst de weg. Hij geeft
ook brood uit de hemel en water uit
een rots. Als mensen niet weten hoe
het verder moet, weet God het wel.
De verhalen komen deze week uit
Exodus 14, 16 en 17. Het thema van
week 40 (maandag 3 tot en met
vrijdag 7 oktober) is ‘Woorden van
God’. God geeft de tien geboden aan
Mozes en het volk. Die laten zien hoe
het leven kan zijn in het land dat
God heeft beloofd. De verhalen
komen deze week uit Exodus 19 en
20.

Groep 5 neemt op vrijdag 30
september deel aan het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi
van
KV
Wolderwijd. In het team, dat wordt
geleid door juf Annelies, zitten ook
enkele kinderen uit de CH-klas. We
wensen onze korfbaltoppers veel
succes (en plezier uiteraard). Het
toernooi
wordt
gehouden
op
sportpark De Horst (na de reguliere
schooltijd). Supporters zijn van harte
welkom! Zie vorig ‘t(h)intje.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 7 oktober 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 5 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

