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BZT Muziekshow
De
huis-tuin-en-keuken-percussiegroep van De Regenboog schreef
zaterdag 12 november geschiedenis
met een foutloos optreden in de BZT
Muziekshow. De kinderen kregen de
maximale score van de jury (Roel
van Velzen, Gerard Joling en Gerrit
de Boer). Nog niet eerder waren er
100 punten aan een school gegeven!
Daarmee versloeg De Regenboog de
concurrenten uit Raalte en Heerhugowaard. De kinderen mogen nu
op vrijdag 9 december optreden voor
koningin Máxima in Carré. Heel
groep 7 en 8 gaat mee! Het spreekt
voor zich dat we hartstikke trots op
onze kanjers zijn! Tevens feliciteren
we de bedenkers/begeleiders, te
weten juf Gerrie, Titia Bron, Johanneke Bakker en Jacqueline Moll.
De Regenboog haalde met het
winnen van de BZT Muziekshow
uitgebreid de media en de pers
(Omroep Flevoland, Lokale Omroep
Zeewolde, Zeewolde Actueel, Blik op
Zeewolde, De Stentor enz.).
De kinderen mochten vervolgens
woensdagmiddag 23 november met
hun gedekte tafel een optreden
verzorgen in De Kluit, alwaar de

gemeente Zeewolde en het Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds een
convenant tekenden. Wethouder Rein
Zijlstra grapte daarbij dat hij ook wel
aan tafel wilde zitten, zodat hij ook
meekon naar de koningin ☺.
Verder
kregen
we
nog
een
telefoontje van burgemeester Gerrit
Jan Gorter. De burgervader komt zijn
felicitaties volgende week vrijdag
hoogstpersoonlijk aan de kinderen
overbrengen. Dat mag altijd!

Welkom op De Regenboog!
Een hartelijk welkom vandaag aan
Jasper
Heeneman
en
Zechary
Kasyanenko. De twee vierjarigen zijn
nieuw in groep 1/2 bij juf Janny. We
wensen Jasper en Zechary een fijne
schooltijd!

Rapport mee
Donderdag 24 november ging het
eerste rapport mee. De bijbehorende
spreekavond is maandag 28 november. Groep 3/4 heeft de spreekavond
op dinsdag 29 november.

Sinterklaas maandag 5 december
Sinterklaas
komt
maandag
5
december op De Regenboog. Hij gaat
zijn verjaardag ’s ochtends groots
vieren. Rond 08.45 uur verwelkomen
we hem op het plein. Uiteraard
mogen ouders en andere belangstellenden daar ook bij zijn. Met een
beetje inschikken kunnen zij er in de
hal vervolgens ook bij blijven.
Daarbij is het vanzelfsprekend wel de
bedoeling dat iedereen meezingt!
Sinterklaas gaat daarna naar groep
1/2, groep 3/4 en ook nog even kort
naar de bovenbouwgroepen.
De kinderen van groep 5 tot en met
8 hebben lootje getrokken en kopen
een cadeautje van plusminus € 5,voor een klasgenoot. Ook maken ze
er een surprise bij en een kort
gedicht.
’s Middags is er geen school voor de
kinderen van groep 1 tot en met 4
(zie rooster bijzondere data). De
kinderen van groep 5 tot en met 8
draaien een continurooster (brood
meenemen dus!) en zijn om 14.15
uur vrij. Dit geldt ook voor de kinderen van de Christiaan Huygensklas. Wie thuis daarna ook Sinterklaas wil vieren, heeft dan alle tijd!

jongens en meisjes gescheiden les in
onze kleutergymzaal en in die van In
de Lichtkring. Fijn om te zien was dat
elk kind bij het ‘examen’ sowieso één
ouder had meegebracht, in vier
gevallen zelfs zowel vader als moeder. Ook mooi om te horen was het
dat de kinderen vertelden hoe leuk
en leerzaam ze de lessen hadden
gevonden en dat was geméénd, het
ging niet om een sociaal-wenselijke
opmerking. Emotioneel hoogtepunt
van zo’n examen blijft natuurlijk het
plankje doorslaan, hetgeen mocht
worden gedaan door Zosja en Erik.

Nieuwe stagiair(e)s
Groep 8 (juf Angela) heeft de
komende weken een nieuwe Pabostagiair, Maurits Veerman. Maurits
was donderdag 17 november voor
het eerst op school. Daarnaast heten
we Esther Groot Koerkamp welkom
op De Regenboog. Deze oud-leerling
volgt de opleiding helpende zorg en
welzijn bij Landstede. Zij loopt
momenteel op vrijdag stage bij juf
Janny in groep 1/2. We wensen
Maurits en Esther een plezierige en
leerzame tijd op De Regenboog.

Schoonmaakster terug
Marietje Kesselsproject groep 7
De kinderen van groep 7 slaagden
dinsdagmorgen 22 november met
verve voor het Marietje Kesselsproject, een weerbaarheidstraining
die onder leiding stond van meester
Willem en juf Helga van de GGD.
Elke dinsdagochtend kregen de

Deze week keerde onze schoonmaakster Ramona terug van zwangerschapsverlof. Begin september
werd haar zoon Djonah geboren. We
feliciteren Ramona van harte met de
gezinsuitbreiding en vinden het fijn
dat ze weer (bij ons) aan de slag is!

Meester Tijmen met pensioen
Met een drukbezochte receptie in De
Regenboog nam Tijmen Kos (65)
woensdagmiddag
23
november
afscheid van het onderwijs. Meester
Tijmen was van 1997 tot en met
2009 directeur van De Regenboog.
De laatste jaren werkte hij op het
bestuurskantoor van Stichting Codenz in Dronten. Hij koos ervoor zijn
receptie te houden in de school waar
hij in Zeewolde ooit begon als
directeur. We hopen dat Tijmen lang
mag genieten van zijn pensioen en
wensen hem en zijn vrouw en
(klein)kinderen alle goeds toe!

Tim bij Ajax
Tim Beelen uit groep 6b/7 is een
talentvolle
voetballer.
Normaliter
speelt hij bij VV Zeewolde in de E6,
maar op woensdagmiddag 16 november ging hij ‘alvast’ een kijkje
nemen bij Ajax. Hij mocht de
aankomende grote sterren er allerlei
vragen stellen tijdens een de jaarlijkse kidspersconferentie. Daarvoor
had hij een prijsvraag gewonnen van
de Ajax Kidsclub. Zo wilde Tim van
Abdelhak Nouri weten of hij ook een

knuffel had, aan Vaclav Cerny wat hij
in zijn vrije tijd doet, aan Matthijs de
Ligt wat zijn favoriete televisieprogramma is en aan Frenkie de
Jong wat hij als eerste mee zou nemen op vakantie. De Ligt zette zelfs
nog zijn handtekening op Tims
schoen (en die wordt nooit meer
gewassen).

Edukans Schoenmaatjes
We kregen 84 schoenendozen binnen
voor Edukans Schoenmaatjes! Een
prachtig aantal, waarvoor we de
vullers heel hartelijk bedanken.
Edukans gaat hiermee een vriendje
of vriendinnetje ver weg blij maken.
Sinterklaas is niet alleen krijgen,
maar ook geven!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 9 december 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 7 december.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

