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BZT Muziekshow
Vanmiddag moet het allemaal gebeuren! Groep 7 en 8 gaan naar Hilversum, alwaar de opnames plaatsvinden van de BZT Muziekshow. De Regenboog doet mee in de categorie
Huis-, Tuin- en Keukeninstrumenten.
Concurrentie is er van scholen uit
Raalte en Heerhugowaard. Kinderen,
begeleiders en natuurlijk speciaal
Titia, Johanneke, Jacqueline en juf
Gerrie, heel veel succes en plezier!
Dank aan een ieder die zijn of haar
stem uitbracht voor De Regenboog.
Het is de jury die uiteindelijk uitmaakt welk school mee mag spelen
in de BZT Band XXL voor koningin
Máxima. Vrijdagavond is het voor
een ieder nog even ‘mondje dicht’,
na de uitzending van zaterdagavond
weten we het. Onze missie is sowieso
al geslaagd, maar misschien komt er
nog een grote kers op de taart!

Aanstelling Durk de Boer
Een aantal weken geleden hebben
wij u op de hoogte gebracht van het
vertrek van de Voorzitter van het
College van Bestuur Arjan Baak. Ter
overbrugging van het proces van

herijken van de toekomst van de
Stichting Codenz heeft de Raad van
Toezicht ervoor gekozen om een
interim-bestuurder aan te stellen
voor
een
periode
van
negen
maanden. Wij zijn verheugd onze
interim-voorzitter van het College
van Bestuur Durk de Boer aan u voor
te stellen.
Durk is 3 oktober gestart en zal
twintig uur per week werkzaam zijn
voor Stichting Codenz. Hij zal dit
schooljaar samen met de directeuren
de continuïteit en ontwikkeling van
Stichting Codenz waarborgen. Naast
zijn taken op het stafbureau, waaronder financiën, personeelsbeleid en
externe contacten, zal hij de directeuren van de negen aangesloten
scholen faciliteren.
Gedurende deze interim-periode zal
de RvT samen met het directieteam, het
bestuurskantoor en
de
gemeenschappelijk
medezeggenschapsraad de strategische visie voor
de komende jaren heroverwegen.
Vanuit de resultaten van dit proces
wordt een profielschets opgesteld
voor de werving van de nieuwe Voorzitter van het College van Bestuur.

Durk zal zichzelf binnenkort introduceren middels een rondje langs de
scholen, via nieuwsbrieven en op de
website.
Wij heten Durk van harte welkom
binnen de Stichting Codenz en wensen hem veel succes toe in zijn
nieuwe functie.
Raad van Toezicht Stichting Codenz.

Welkom op De Regenboog!
Jin Brandsma is nieuw in de
Christiaan Huygensklas. Hij komt uit
Lelystad. Welkom op De Regenboog,
Jin!

Kerk-school-gezinsdienst
Er waren zondagmorgen 6 november
veel kinderen en ouders uit de
bovenbouwgroepen (incl. Christiaan
Huygensklas) bij de kerk-schoolgezinsdienst in het gebouw van RSG
Levant,
waar
de
Evangelische
Gemeente Zeewolde elke zondag
haar diensten houdt. Het was een
fijne en enthousiaste dienst, waarin
het aloude verhaal van David en
Goliath centraal stond. Soms lijkt het
alsof er reuzen tegenover je staan.
Je voelt je klein en nietig. Hoe ga je
daarmee om? Hoe kún je daarmee
omgaan? Op niet alles is een passend
antwoord. ‘Wie durft?’ kan daarbij de
grote vraag zijn. Wie durft voor
zichzelf op te komen? Wie durft die
ene te helpen die door de anderen
gepest of genegeerd wordt? Wie
durft God om hulp te vragen?
Bovenstaande
bloemen
stonden

maandagochtend 7 november op
tafel. Ze waren ‘als dank’ afkomstig
van de EGZ.

Meester Tijmen met pensioen
Tijmen Kos (65) gaat met pensioen.
Woensdagmiddag 16 november krijgt
hij
in
De
Regenboog
een
afscheidsreceptie
aangeboden.
Meester
Tijmen
begon
zijn
onderwijscarrière in Woudenberg en
werd later directeur van een school
in het Gelderse Velp. Van 1997 tot
en met 2009 was hij directeur van
De Regenboog. In 2001 kreeg de
dislocatie van De Regenboog in
Horsterveld een eigen schoolgebouw.
Dat werd in 2005 officieel Het
Mozaïek. Meester Tijmen was toen
van beide scholen directeur. Na
gezondheidsklachten legde hij zijn
functie in 2012 neer. Na zijn herstel
was hij nog enkele jaren werkzaam
op het bestuurskantoor van de
stichting Codenz in Dronten, waar hij
zich onder meer bezighield met
financiën en huisvesting. Tijmen Kos
blijft gewoon in Zeewolde wonen en
wij hopen hem daar nog vaak te
ontmoeten, al dan niet in het
gezelschap van zijn vrouw Gusta,
een van zijn drie zoons of zijn
kleinkinderen. Daarbij hopen we dat
hij lang mag genieten van zijn ‘oude
dag’.

Rapporten
Het eerste rapport van het schooljaar
2016-2017 komt eraan. Er waren en
zijn dit jaar veel vernieuwingen op
school, waardoor het niet mogelijk is
het rapport uit te brengen op de

oorspronkelijke datum (dinsdag 15
november). Het rapport komt nu uit
op donderdag 24 november. De
bijbehorende spreekavond is op
maandag 28 november, waarvoor nu
reeds kan worden ingeschreven.
Voor ‘Nederlandse
taal’
is
de
beoordeling deze eerste keer in
woorden, voor ‘Samen op Aarde’ zijn
er nog geen toetsen geweest en kon
er daardoor ook geen beoordeling
worden ingevuld.

over! ‘Egyptenaren’ was het eerste
thema. Aardrijkskunde, geschiedenis,
natuur, alles kwam erbij, van
pyramides tot hunebedden en van
krokodillen tot kikkers. In alle
klassen is ermee gewerkt. Woensdagochtend 16 november willen we
met de kinderen een eerste resultaat
aan ouders laten zien. We nodigen u
van harte uit van 11.45 tot 12.15 uur
een kijkje in de klas(sen) te komen
nemen. Welkom!

Edukans Schoenmaatjes

We gaan ervoor!

Er
zijn
inmiddels
70
gevulde
schoenendozen ingeleverd voor het
project Edukans Schoenmaatjes. Dat
is al een heel mooi aantal, maar er
kan nog meer bij! Inleveren kan nog
tot en met vrijdag 18 november a.s.

En nu naar Hilversum, we gaan
ervoor! En zaterdagavond kijken!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…

Expositie Samen op Aarde

… vrijdag 25 november 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 23 november.

We werken nu enkele maanden met
onze
nieuwe
methode
wereldverkenning, ‘Samen op Aarde’ van
uitg. Da Vinci. De kinderen en
leerkrachten zijn er heel enthousiast

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

