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Bezoek Roel van Velzen
De hele school stond maandagmiddag 3 oktober op een positieve
wijze op z’n kop. En dat was niet
zomaar, Roel van Velzen kwam op
bezoek! Alle hulde hierbij aan de
kinderen van groep 7 en 8, Titia
Bron, Johanneke Bakker, Jacqueline
Moll en juf Gerrie. Zij hebben de hele
act met ‘huis-tuin-en-keuken-percussie’ bedacht en uitgevoerd. Daarmee
mogen ze op vrijdag 11 november
naar de BZT-show in Hilversum. Roel
van Velzen kwam de kinderen
maandagmiddag nog enige tips
geven. Hij zei dat ze vooral moesten
genieten van hun optreden.
Ook
mochten de kinderen allerlei vragen
stellen aan de 38-jarige BN’er,
kortom het was heel gezellig!
Als verrassing zong de hele school in
de hal voor Roel zijn eigen nummer
'Call it luck'. De zanger had er een
brok van in zijn keel, dit had hij niet
verwacht! Vanaf 5 november is het al
mogelijk om op De Regenboog te
stemmen. Doen!!! Het zou natuurlijk
fantastisch zijn als onze school
uiteindelijk ook nog mag optreden
voor koningin Máxima!

Het spektakel maandagmiddag werd
mede veroorzaakt door de grote
hoeveelheid pers. Omroep Flevoland
maakte er een prachtig filmpje van.
De Stentor wijdde er vervolgens
dinsdag een halve pagina aan. Er
waren meer nieuwskanalen die op
het bezoek van Roel van Velzen af
waren gekomen. Foto’s en verslagen
zien
terug
te
zien
op
www.lokaleomroepzeewolde.nl,
www.zeewolde-actueel.nl
en
www.blikopzeewolde.nl.

Schoolkorfbaltoernooi groep 5
Het schoolkorfbaltoernooi van groep
5 op vrijdagmiddag 30 september
was erg geslaagd. De Regenboog
won misschien niet alle wedstrijden,
de kinderen waren wel superfanatiek
(in de positieve zin des woords) en
minstens zo enthousiast. De twee
teams stonden onder leiding van
Arne Luijendijk (groep 7 CH-klas) en
Hilde Ruizendaal, met als supervisors
juf Annelies en juf Suzanna. Leuk om
te zien dat er zoveel ouders en
grootouders langs de kant stonden!
Ze (we) hadden er ’s middags in
ieder geval mooi weer bij…

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 41 (maandag 10 tot en met
vrijdag 14 oktober) luidt het thema
‘De overkant’. Mozes heeft een lange
reis gemaakt met het volk Israël.
Van het donkere land Egypte door de
woestijn op weg naar het beloofde
land, veertig jaren lang. Nu ze er
bijna zijn, gaat Mozes niet meer
mee. Hij krijgt het land nog wel te
zien vanuit de verte. Jozua is de
nieuwe leider van het volk. Hij leidt
hen door de Jordaan naar het
beloofde land. De verhalen komen uit
Deuteronomium 31 tot en met 34 en
Jozua 3 en 4.
Na de herfstvakantie krijgen we
verhalen uit het Bijbelboek Samuël.
Het thema van week 43 (maandag
24 tot en met vrijdag 28 oktober) is
‘Wie is koning?’. Koning Saul is zo
verdrietig en somber, dat niemand
hem kan opvrolijken. Behalve David.
Als hij op zijn harp speelt en zingt,
voelt de koning zich beter. Wat
koning Saul niet weet is dat David
door de profeet Samuël gezalfd is.
Op een dag zal hij de nieuwe koning
zijn. De verhalen komen uit 1
Samuël 16 en Psalm 23.

Kinderboekenweek 2016
‘Voor altijd jong’ luidt het thema van
de Kinderboekenweek 2016. Imme
Blaauw (groep 8), Sarah van
Staverden (groep 7) en Lydia de
Lijster (CH-klas) hadden bij de
opening woensdagochtend 5 oktober
hun oma uitgenodigd. De oma’s
mochten voorlezen uit hun favoriete
(kinder)boek van vroeger of nu. De
oma van Imme las voor uit

‘Rozemarijntje’ van W.G. van de
Hulst en de oma van Sarah uit ‘Jaap
en Gerdientje’ van Anne de Vries,
terwijl de oma van Lydia koos voor
het scheppingsverhaal uit de Bijbel.
Mochten er nog andere opa’s en
oma’s zijn die in de klas voor willen
lezen, dat mag…!

Welkom op De Regenboog!
Tim Talsma (geb. 23 september
2012) is 4 jaar geworden en zit nu
‘echt’ op de basisschool. We wensen
hem een heel fijne schooltijd!

Expositie Patronen
De kinderen van groep 5 tot en met
8 deden de afgelopen weken mee
met het project ‘Patronen’ dat werd
georganiseerd in samenspraak met
de cultuurmakelaar en stichting De
Verbeelding. Femke Wubbels, Gonny
Geurts en Rob van den Broek
kwamen op de scholen de inleidende
les verzorgen. Twee weken later
volgde het tegenbezoek van de
kinderen aan het kunstpaviljoen. De
genoemde kunstenaars gaven daar
een inspirerende kunstkijkles. De
kinderen waren op school al aan de
slag geweest en hadden hun werk
meegenomen naar De Verbeelding.
Daar werd verder geknipt, geplakt en
opgehangen. Ouders hadden het
weekend erna de mogelijkheid de
expositie te komen bezichtigen.
Verspreid over twee middagen waren
er zo’n zeventig bezoekers. Zie ook
het bericht in Zeewolde Actueel van
deze week.

Aangenaam, Sophia…

Ik ben Mariet, de moeder van Freya
uit groep 5. De meesten van jullie
jullie zullen onze hond Sophia wel
eens bij school hebben gezien.
Sophia wordt opgeleid tot therapiehond. Ze blijft altijd bij ons, maar als
zij en ik klaar zijn met de opleiding,
zullen wij samen aan de slag gaan
om met kinderen, volwassenen,
gezinnen of groepen in een instelling
te werken. Dan gaat het bijvoorbeeld
om mensen met autisme, het
syndroom van Down, een psychiatrische stoornis en/of een verslaving.
Door de aanwezigheid van een
therapiehond leren mensen onder
meer sociale vaardigheden, grenzen
aangeven en op een juiste manier
contact maken of aandacht vragen.
Ook gaat het om het leren omgaan
met verdriet, angst en onzekerheid.
Dit is een voorbeeld en er zijn er nog
veel meer, het gaat om het werken
met mensen met hun fysieke,
sociale, emotionele en/of cognitieve
functioneren.
Tijden Sophia's opleiding moet zij
veel dingen meemaken en ervaren
om hier aan te wennen en ook te
kijken of zij dit allemaal wel aan kan.
Want er wordt wel veel van haar
gevraagd en Sophia moet het leuk
vinden!
Sophia gaat stagelopen, samen met
mij, bij verschillende scholen en
instellingen.
Sophia zal op De Regenboog blijven
komen, ook in de hal van de school,
dit is om aan de leuke drukte van
een school te wennen.
Omdat Sophia een labradoodle is,
verhaart zij niet. Ze heeft een hypo-

allergene vacht en geeft geen
allergische reacties.
Als iemand meer over Sophia of het
werk van een therapiehond wil
weten, neem gerust contact met mij
op.
Groetjes Mariet en Sophia.

Schoenmaatjes
Met Schoenmaatjes vullen kinderen
in Nederland een schoenendoos voor
een kind in een arm land. Als
Schoenmaatje laat jij weten dat je
aan een vriendje ver weg denkt. Een
onvergetelijk cadeau! We doen op De
Regenboog dit jaar ook weer mee!
De kinderen hebben al een folder
mee naar huis gekregen. Hopelijk
hebben we volgende week de
schoenendozen op school, dan gaan
ze nog voor de herfstvakantie mee
naar huis. In de folder staat hoe de
kinderen een onvergetelijk cadeau
kunnen maken. De drie belangrijkste
aandachtspunten zijn: 1. Versier je
schoenendoos; 2. Vul je schoenendoos; 3. Lever je schoenendoos in.
Denk ook aan het (eventueel)
invullen van de machtiging. Voor
vragen: waarschijnlijk staan de
antwoorden in de folder. En anders
weten juf Esther of Dinette Fijan vast
en zeker het antwoord!

Bibliotheek
Via
Schoolwise
zijn
vanaf
dit
schooljaar alle kinderen automatisch
lid van de FlevoMeerBibliotheek. Veel
kinderen gingen in het verleden zelf
al naar de bibliotheek en hadden
daarvoor reeds een abonnement. De

kinderen die dat abonnement nog
niet hadden, krijgen komende week
een pasje mee naar huis. Met het
pasje
kunnen
boeken
worden
geleden in de bibliotheek aan de
Kerkstraat. Het scheelt ook nog eens
€ 2,50 aan administratiekosten, want
die waren er bij het zelf aanschaffen
van een abonnement altijd.

Wist u dat / wist jij dat…

Herfstvakantie
Nog een week school en dan zitten
de eerste acht weken van het
schooljaar er alweer op en is het een
week herfstvakantie: maandag 17 tot
en met vrijdag 21 oktober.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

(met dank aan de ouderraad)
… de ouderraad een nieuw lid heeft,
Petra Talsma (de moeder van Chris
uit groep 2 en Tim uit groep 1)?
… de o.r. een afscheidscadeautje van
de vorige groep 8 kreeg en dat dat
heel lekker smaakte?

… vrijdag 28 oktober 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 26 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

