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Sinterklaas
Wat hebben we weer genoten van
het bezoek van Sinterklaas en zijn
Pieten maandag 5 december! Van de
aankomst op het plein tot en met de
bezoeken aan de diverse groepen
was het ’s morgens één groot feest
op school. Daarbij werden de kinderen van groep 1 tot en met 4 verwend door de goedheiligman zelf,
terwijl de kinderen van groep 5 tot
en met 8 elkaar blij maakten met
surprises, gedichten en een ‘cadeautje van het lootje’. Dank ook aan de
ouderraad en de vele andere ouders
die achter de schermen het nodige
werk verzetten. En dank bakker
GrootKarzijn, waar de Pieten mochten helpen bakken en van wie ’s
morgens de auto mocht worden
geleend.

Nog meer hoog bezoek
Hoog
bezoek
vrijdagmorgen
2
december op school! Burgemeester
Gerrit Jan Gorter en wethouder Wim
van der Es (Onderwijs) hadden een
grote taart meegebracht om (de
kinderen van) De Regenboog te
feliciteren met het winnen van de

BZT
Muziekshow.
En
passant
vertelde de burgemeester dat zijn
eigen kinderen vroeger op De
Vogelaar in Raalte hadden gezeten,
een van onze 'concurrenten' op
11/12 november jl. Echt in tweestrijd
stond hij echter niet, de burgervader
zei 'hartstikke trots' te zijn op De
Regenboog, de school uit 'zijn'
Zeewolde. En, o ja, de taart smaakte
voortreffelijk, maar dat spreekt
misschien voor zich…

Generale voor Máxima
Vrijdagmiddag 9 december gaan
groep 7 en 8 naar Carré in
Amsterdam voor de opnames van het
Kerst Muziekgala. Onze tien kinderen
die bij de BZT Muziekshow de
categorie
‘huis-,
tuinen
keukenpercussie’ wonnen, zijn daar
onderdeel van de BZT Band XXL.
Zondagochtend 4 december was
daarvoor de generale repetitie in
Hilversum. Ook de andere negen
scholen waren erbij aanwezig. Elke
school had een bepaald aandeel in
het geheel. Al met al was het weer
een onvergetelijke gebeurtenis! Ons
groepje zat er in ‘pole position’
(achter het witte kleed, zie foto). Zo

zal het vrijdagmiddag ook zijn in
Carré! Tijdens het muziekgala zijn er
optredens van onder anderen Nick &
Simon, Maan en André van Duin. En
natuurlijk is koningin Máxima de
eregast! ‘Ons’ gezelschap in Carré
bestaat uit de tien kinderen, hun
ouders, de rest van groep 7/8 en de
leerkrachten
van
de
betrokken
groepen. Uiteraard is iedereen hierbij
feestelijk gekleed ☺. Het Kerst
Muziekgala wordt zondagavond 18
december uitgezonden op NPO 1
(20.30 uur, KRO/NCRV).

Kerstprogramma
We vieren dit jaar Kerst op
woensdagavond 21 december. Het
programma ziet er dan als volgt uit:

natuurlijk ook bij zijn (zittend bij de
ouders).
Dit
geldt
vervolgens
omgekeerd ook bij de samenzang
van groep 5 tot en met 8 en de
Christiaan Huygensgroep.
*2
Voor ouders is er de mogelijkheid
koffie/thee te drinken op het
kleuterplein naast het speellokaal of
bij slecht weer in het speellokaal zelf.

Kerstbediening
Er hebben zich al enige ouders
opgegeven voor bediening in de klas
bij de kerstmaaltijd 21 december. We
kunnen echter nog wat obers
gebruiken! Aanmelden graag bij de
leerkracht of de klassenouder. Alvast
bedankt!

Winters stadje
Groep 1 tot en met 4
18.00 uur: korte viering in de hal
met ouders *1.
18.30 uur: kerstmaaltijd voor de
kinderen in de klas *2.
19.20
uur:
kinderen
krijgen
kerstboekje in de klas en worden
opgehaald door ouders.
19.30 uur: einde.
Groep 5 tot en met 8 en Christiaan
Huygensgroep
18.30 uur: kerstmaaltijd voor de
kinderen in de klas *2.
19.30 uur: samenzang met ouders in
de hal van de school *1.
20.00
uur:
kinderen
krijgen
kerstboekje in de klas en worden
opgehaald door ouders.
20.10 uur: einde.
*1

Bij de kerstviering van groep 1 tot
en met 4 mogen de eventuele
broertjes/broers en zusjes/zussen er

Met behulp van enige enthousiaste
moeders werd de hal van de school
dinsdagochtend 6 december ontdaan
van alles wat aan Sinterklaas
herinnerde (op enige pepernoten na)
en werden het groen en de lichtjes
van Kerst tevoorschijn getoverd.
Dankzij de oma van Tom en Eline
staat er zelfs een sfeervol winters
stadje op het podium. Nu moet het
buiten alleen nog even ‘echt’ gaan
sneeuwen ☺.

Kerstkaarten
Veel kinderen maken elk jaar een
kerstkaart voor hun klasgenoten.
Daarbij worden de kaarten steeds
groter en uitbundiger, maar kun je je
soms wel afvragen wat het doel
ervan eigenlijk (nog) is. Laat uw kind
zich alstublieft niet verplicht voelen!

Een kaart voor de hele klas is
eventueel een heel goed alternatief.
Die kan ook nog eens in de
kerstboom worden gehangen!

Hek achter doeltjes
Leuk voor onze voetballers uit de
bovenbouw: de gemeente heeft
achter de doeltjes aan de grachtzijde
een paar hekken geplaatst, die ballen
opvangen als deze ‘naast’ of ‘over’
worden geschoten. Hopelijk hoeven
de kinderen nu minder vaak een bal
uit het water te halen!

Jarig in december
Imme Blaauw (groep 8, donderdag 1
december, 12 jaar), Björn Verhoek
(groep 7, zondag 4 december, 11
jaar), Jochem van Wijk (groep 8,
maandag 5 december, 12 jaar),
Bram Winkel (CH-groep, zaterdag 10
december, 8 jaar), Daan Bakker
(groep 8, maandag 12 december, 12
jaar), Kay Murk (groep 1, woensdag
21 december, 5 jaar), Emine van
Dijkhuizen (groep 6, zaterdag 24
december, 10 jaar), Fleur Dijkgraaf
(groep 1, maandag 26 december, 5
jaar), Lydia de Lijster (CH-groep,
dinsdag 27 december, 9 jaar) en
Corona van Meerveld (groep 8,
donderdag 29 december, 12 jaar).
Leerkrachten: juf Suzanna (dinsdag
13 december). Van harte gefeliciteerd allemaal!

Vrijdagmiddag 23 december vrij
We gaan dit jaar ‘lang’ door, de
kerstvakantie begint pas op vrijdag

23 december. Andere jaren hadden
we op vrijdagmiddag nog een kerstlunch, maar met de kerstmaaltijd
van 21 december erbij zou dat dubbelop zijn. De hele school is daarom
vrijdagmiddag 23 december vanaf
12.15 uur vrij (dus ook groep 5 tot
en met 8 en de Christiaan Huygensgroep).

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 50 (maandag 12 tot en met
vrijdag 16 december) luidt het thema
‘Woorden tekort’. Als je niet meer
weet wat je moet zeggen, kun je
altijd nog zingen. Zacharias en Maria
zijn zó blij, dat ze een lied zingen. Ze
zingen over Johannes en over Jezus.
Maar ook over de wereld, over alle
mensen die bevrijd zullen worden.
De verhalen komen uit Lucas 1.
‘Kom kijken’ is het thema van week
51 (maandag 19 tot en met vrijdag
23 december). In een stal in
Bethlehem wordt Jezus geboren. Er
is licht in de nacht, een lied uit de
hemel dat wordt gehoord op aarde.
De herders mogen het met eigen
ogen zien. De verhalen komen uit
Lucas 2.

Wist u dat…
(in samenspraak met de ouderaad)
… we een groot compliment willen
geven aan de BZT-kinderen en ze
veel succes wensen op 9 december?
… we het leuk vinden om op maandag 9 januari op de koffieochtend te
zien?
… het schoolteam wil laten weten dat
de ouderraad weer veel werk heeft
verzet dit jaar?

Laatste voorbereidingen…
Het is vrijdagmorgen 9 december,
08.00 uur. Het is al een drukte van
belang achter de schermen op De
Regenboog. Alles wordt in gereedheid gebracht voor…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 23 december 2016. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 21 december.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

