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Kerst Muziekgala 2016
1,6 miljoen mensen keken zondagavond 18 december naar het Kerst
Muziekgala 2016, dat eerder was
opgenomen in Koninklijk Theater
Carré in Amsterdam. Kinderen van
groep 7 en 8 en enige ouders en
leerkrachten waren aanwezig bij de
opnames
op
vrijdagmiddag
9
december en zagen daar onze ‘huis-,
tuinen
keukenpercussie’-groep
schitteren. Wat was het mooi om
daar bij te zijn! Voor de kinderen was
de ontmoeting met koningin Máxima
natuurlijk het hoogtepunt van het
hele gebeuren. In de uitzending was
De Regenboog ook nog eens de
enige school die werd voorgesteld
aan de koningin! Het gala was een
aaneenschakeling van highlights. Zo
waren er optredens van Nick en
Simon, Maan, Gers Pardoel, André
van Duin en de Britse dirigent
Dominic Seldis. Aan het slot was het
geweldige optreden van de BZT Band
XXL, met daarbij de tien kinderen
van De Regenboog centraal vooraan.
Daar deden we het uiteindelijk allemaal voor! We kunnen met heel veel
plezier terugkijken op het middagje
Carré en de uitzending van zondag-

avond, zoals we dat kunnen op het
hele project ‘Méér muziek in de klas’.
Fantastisch Titia, Johanneke, Jacqueline, juf Gerrie en kinderen, hoe jullie
De Regenboog op de kaart hebben
gezet! Bedankt daarvoor! Als blijvende herinnering aan het prachtige
project hangt in de hal van De
Regenboog een mooie, ingelijste foto
van de ‘koninklijke’ kersttafel.

Kerstviering
Wat was het een fijne kerstviering
woensdagavond 21 december! Dat
gold zowel voor de beide samenzangen in de hal als de maaltijd in de
diverse groepen. Dank aan alle
ouders/verzorgers die op een of
andere manieren hielpen bij de
organisatie en/of de uitvoering. Fijn
ook om te zien hoeveel ouders en
zelfs grootouders hun belangstelling
toonden. Jammer was het dat een
paar kinderen vanwege ziekte er niet
bij konden zijn. Een groot compliment ten slotte aan de voorbereidingsgroep (met daarin enkele leerkrachten en leden van de ouderraad). De verschillende onderdelen
liepen op een fijne en soepele manier
in elkaar over. En alles wat was be-

dacht kwam tot z’n recht! Eten hoort
erbij, maar er is ook een boodschap!

Storm, Letters van Vuur
In januari 2017 verschijnt de film
‘Storm, Letters van Vuur’ in de
bioscopen. Harro van Staverden, de
vader van Sarah uit groep 7, is de
producent ervan. Eerder was hij al
nauw betrokken bij de totstandkoming van onder meer ‘Tien Torens
Diep’, ‘Achtstegroepers huilen niet’,
‘Oorlogsgeheimen’ en ‘Code M’. In
‘Storm, Letters van Vuur’ zorgt een
verboden brief voor veel onrust. Als
de schrijver van die brief in deze tijd
had geleefd, had hij vast veel likes
gekregen via social media. Maar
internet bestond toen nog niet. Zijn
brief werd op de middeleeuwse manier populair: hij werd met de hand
gedrukt en daarna opgehangen in de
stad. Toen versus nu, zijn er overeenkomsten? De film komt uit omdat
het 500 jaar is geleden dat de Reformatie begon (1517). Onze groepen 7
en 8 mogen de preview van de film
alvast zien op vrijdagmiddag 13
januari a.s. bij Kok in Harderwijk.
Nadere informatie volgt.

Zeewolde Winterworld
In samenwerking met Zeewolde Winterworld organiseren de Zeewolder
buurtsportcoaches op dinsdag 27,
woensdag 28 en donderdag 29 december (telkens van 09.00 tot 10.30
uur) schaatslessen voor leerlingen
van groep 3 tot en met 8 van de
basisscholen. De lessen worden gegeven door Alie Boorsma, voormalig

topschaatster
(tussen
1977
en
1988). Ook kunnen leerlingen deelnemen aan het ijshockeytoernooi op
dinsdag 27 en woensdag 28 december (telkens van 17.00 tot 19.00
uur). Opgeven voor beide activiteiten
is niet nodig, er moet wel entree
worden betaald.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 2 (maandag 9 tot en met
vrijdag 13 januari 2017) luidt het
thema van de Bijbelverhalen ‘Hij is
bijzonder’. Op de achtste dag na zijn
geboorte krijgt Jezus zijn naam. Het
is de naam die de engel heeft
genoemd. ‘God redt’ betekent het. Al
snel blijkt dat Jezus een bijzonder
kind is. Simeon en Hanna herkennen
hem als de Messias die komen zou.
Als twaalfjarige voelt Jezus zich thuis
in de tempel, waar hij in gesprek is
met de leraren. De verhalen komen
uit Lucas 2.
‘Het begint’ is het thema van week 3
(maandag 16 tot en met vrijdag 20
januari). Lang geleden vertelde
Jesaja al dat er een nieuwe tijd zou
aanbreken. Die tijd begint nu.
Johannes de Doper vertelt de
mensen dat ze een nieuw begin
kunnen maken. In de synagoge van
Nazaret vertelt Jezus dat de woorden
van Jesaja in vervulling gaan. De
verhalen komen uit Lucas 3 en 4.

Hoera, een broertje!
Feest bij Sander en Nikoline Kramer.
Daar werd op dinsdag 20 december
een zoon geboren: Daan. Een
hartelijke felici-tatie aan de gelukkige

ouders en grote zus Lynn uit groep
2! Zorgen zijn er echter ook. Tijn
Kramer (3) moest in het ziekenhuis
worden
opgenomen
vanwege
astmatische aandoeningen, maar
mocht gelukkig ook alweer naar huis.

Ouderraad

Kerst 2016

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…

Er is uit ’s werelds duistere wolken
een groot licht stralend opgegaan –
wie wonen in het diepste donker,
zij zullen in het zonlicht staan.
Glorie aan God, de overwinning
is ongekend, de vreugde groot;
de aarde jubelt – hoor ons zingen:
wij delen in een rijke oogst!
(tekst: André Troost, lied 482).

Fijne Kerstdagen!
Het schoolteam van De Regenboog
wenst alle kinderen en ouders/
verzorgers een heel fijn Kerstfeest,
een dito jaarwisseling en alle goeds
voor het nieuwe jaar!

2017…
We beginnen het nieuwe jaar
natuurlijk
gezellig
met
elkaar.
Ouders/verzorgers, u bent maandag
9 januari aan het begin van de ochtend van harte welkom in de hal van
De Regenboog! Dan kan iedereen elkaar de beste wensen doen toekomen! De ouderraad schenkt ondertussen koffie en thee.

En nu we het toch over de ouderraad
hebben: dames, jullie waren er
steeds voor ons in 2016, hartelijk
dank daarvoor! Samen naar 2017!

… vrijdag 13 januari 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 11 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

