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Open ochtend 2 november
Voor ouders die nog een keuze
moeten maken voor de basisschool
van hun zoon/dochter is er woensdag
2 november a.s. een open ochtend
op De Regenboog en de andere
basisscholen in Zeewolde (09.00 –
12.00 uur). Er kan b.v. gekeken
worden bij ‘Samen op Aarde’, Engels
en het werken met chromebooks,
maar ook in de Christiaan Huygensklas (klas voor hoogbegaafde kinderen). Zegt het voort, zegt het voort!
Ouders, u bent onze ambassadeurs!

Julia Bron voorleeskampioen
Julia Bron uit groep 8 is woensdagochtend 26 oktober voorleeskampioen van De Regenboog geworden.
Ze las voor uit 'Tom Piekepol en de
schat van Kartoni' van Tosca Menten.
Tweede werd Bente Hoving (eveneens uit groep 8) en derde Julia van
Maanen (groep 7). De winnende Julia
mag De Regenboog in het voorjaar
nu vertegenwoordigen bij de plaatselijke voorleeswedstrijd. Even ter
herinnering: Mees Oostwouder werd
vorig jaar voorleeskampioen van De
Regenboog en vervolgens ook van

heel Zeewolde. Mees was nu een van
de juryleden. Het niveau van de
voorlezers was dit jaar heel hoog.
Wie weet treedt Julia in de voetsporen van Mees, je weet maar
nooit... We feliciteren haar van harte
en wens haar veel (vervolg)succes!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 44 (maandag 31 oktober tot
en met vrijdag 4 november) luidt het
thema ‘Wie durft?’. Het leger van
Israël staat tegenover de Filistijnen.
De reus Goliath wil vechten tegen
een van de Israëlieten. Is er iemand
die het tegen hem op durft te
nemen? De kleine David gaat de reus
tegemoet, met een slinger als
wapen. God zal hem helpen. De
verhalen komen uit 1 Samuël 17.
‘Help’ is het thema van week 45
(maandag 7 tot en met vrijdag 11
november).
Koning
Saul
wordt
jaloers op David. Het wordt zo erg
dat David moet vluchten. Jonathan
en Davids vrouw Michal helpen hem
om aan de koning te ontsnappen.
Michal legt een pop in bed die op
David lijkt, zodat hij zich in veiligheid
kan brengen. De verhalen komen uit
1 Samuël 19.

Kinderboekenweek
Kerk-school-gezinsdienst
De kerk-school-gezinsdienst voor
groep 5 tot en met 8 en de
Christiaan
Huygensklas
wordt
gehouden op zondag 6 november
a.s. (10.00 uur). We zijn dit jaar
gekoppeld aan de Evangelische
Gemeente Zeewolde, die haar diensten in de grote hal van RSG Levant
houdt. Het thema van de dienst is
‘Wie durft?’. Kinderen en ouders zijn
van harte welkom!

Welkom op De Regenboog!
Kieran is nieuw in groep 1/2 bij juf
Janny.
Hij
is
afkomstig
van
basisschool
De
Wetering
uit
Zeewolde-Zuid.
Zuzia
is
vanuit
Harderwijk (basisschool De Brug)
verhuisd naar Zeewolde. Zij zit in
groep 3(/4). We heten de twee
nieuwkomers van harte welkom op
De Regenboog en hopen dat zij er
een fijne schooltijd hebben.

Wist u dat / wist jij dat…

In de Kinderboekenweek (die als
thema ‘Voor altijd jong’ had) hebben
we veel opa’s en oma’s in de
klas(sen) gehad. De kinderen vonden
het voorlezen prachtig, maar de
opa’s en oma’s zelf niet minder! Op
de foto Loïs van de Weg (groep 3/4)
en haar oma.

Edukans Schoenmaatjes
Er komen al heel wat gevulde
schoenendozen binnen en dat is een
heel mooi en feestelijk gezicht! De
dozen mogen op het podium in de
hal van school worden gezet en dat
is al bijna veertig keer gedaan!
Edukans Schoenmaatjes, waar we
om de twee jaar aan meewerken,
duurt nog drie weken, uiterlijk
vrijdag 18 november zien we graag
alle schoenendozen terug op school.
Maak een kind blij in een land ver
weg! Geen foldertje meer waarin alle
ins en outs over de actie staan?
Vraag er even naar bij de leerkracht,
er zijn er nog voldoende op school!

(met dank aan de ouderraad)
… dat we weer een nieuw OR-lid
hebben: Wendy den Heijer (ouder
CH-klas)?
… dat we druk zijn met de
Sinterklaasvoorbereidingen?
… dat de (extra) schoolschoonmaak
alweer van start is gegaan en dat het
weer lekker schoon is?

Jeugdraad
Op de donderdagmiddag voor de
herfstvakantie (13 oktober) werd de
jeugdraad van Zeewolde officieel
geïnstalleerd. Namens De Regenboog
maken Lucas Ruizendaal (groep 7)
en Corona van Meerveld (groep 8) er
deel van uit. Elke basisschool levert
twee leerlingen aan de jeugdraad.
We wensen Lucas en Corona veel
succes en uiteraard plezier!

Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs
Voor de ouders/verzorgers van groep
8 is er woensdagavond 9 november
a.s. in De Regenboog een voorlichtingsavond over het voortgezet
onderwijs. De volgende scholen
zullen zich presenteren: RSG Levant
(Zeewolde),
Oriënt
(Zeewolde),
CCNV (Harderwijk) en Groevenbeek
(Ermelo). Er zullen ’s avonds ook
ouders zijn van De Richtingwijzer en
Het Mozaïek. De avond begint om
19.30 uur met een algemeen praatje
over het voortgezet onderwijs. Vanaf
19.50 uur houden de VO-scholen
afzonderlijk twee presentatierondes
van drie kwartier, afhankelijk uiteraard van de belangstelling.

Dag meester Harrie!
Meester Harrie van Beek nam op
vrijdag 14 oktober officieel afscheid
van de basisscholen waaraan hij in
totaal 31 jaar gymnastiekles had
gegeven. Dat gebeurde met een
receptie bij onze buren van ’t Wold.
We bedanken meester Harrie voor
alle jaren ‘trouwe dienst’ en hopen
dat hij vele jaren mag genieten van
het ‘pensionado’ zijn.

BZT Muziekshow
Nog twee weken en dan is het
zover…: de kinderen van groep 7 en
8 gaan naar de BZT Muziekshow in
Hilversum! Vrijdag 11 november
treden de tien kinderen die op de
foto staan op met hun door Titia,
Johanneke en Jacqueline bedachte
muzikale act. De andere kinderen
zijn die dag publiek. De uitzending is
gelijk de volgende dag, op zaterdag
12 november. Als De Regenboog
wint, mag de groep in december
optreden voor koningin Máxima!
Johanneke heeft een speciale pagina
aangemaakt op Facebook, getiteld:
De Regenboog Zeewolde gaat voor
BZTband
XXL.
Enne:
allemaal
stemmen op De Regenboog! Ook
hier: zegt het voort, zegt het voort!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 11 november 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 9 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

