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Conciërge op De Regenboog
We krijgen per 1 februari voor tien
uur per week een conciërge op De
Regenboog. Wim Kamphorst (33) uit
Elburg gaat het klein onderhoud op
De
Regenboog
verzorgen,
de
telefoon aannemen en opdrachtjes
van leerkrachten uitvoeren. Wim
werkt ook tien uur op De Richtingwijzer. In de praktijk houdt dit in dat
hij op maandag op De Richtingwijzer
zal zijn, op dinsdag op De Regenboog
en op woensdagmorgen ‘om en om’.
Het aanstellen van een conciërge was
mogelijk via een regeling met
UWV/Wajong.

Cito-tussentoetsen
In alle groepen zijn we momenteel
bezig met het afnemen van de Citotussentoetsen. Op die wijze kunnen
we de vorderingen van de groepen
als geheel en die van de individuele
leerlingen in het bijzonder op geheel
objectieve wijze volgen, dus buiten
de
toetsen
van
de
reguliere
lesmethodes om. De toetsen zijn er
voor de volgende vakgebieden: rekenen/wiskunde, spelling, begrijpend
lezen, technisch lezen en woorden-

schat. Ook met de kleuters werken
we met de toetsen (voor hen nog
alleen rekenen en taal). We hopen de
toetsen over twee weken te hebben
afgerond. De toetsresultaten kunnen
worden besproken op de (verplaatste) spreekavond van maandag
13 februari a.s.

Afscheid Yvonne den Boer
Yvonne den Boer, directeur van
Christiaan Huygens in Dronten en
projectleider van Christiaan Huygens
Zeewolde, bereikte donderdag 26
januari jl. de gedenkwaardige leeftijd
van 60 jaar en gaat per 1 februari
(volgende week dus) met prepensioen. Haar taken worden tot de
zomervakantie overgenomen door
Sabine Robertson, die ook al geruime
tijd bij CH-Dronten werkt. Intussen
wordt er geen gekeken naar een
definitieve opvolger. We danken
Yvonne voor de prettige en secure
wijze waarop zij de CH-klas op De
Regenboog tot stand hielp brengen
en natuurlijk voor de fijne, hartelijke
en collegiale samenwerking. We zijn
Yvonne zeer erkentelijk dat ze ‘op de
achtergrond' nog wel wat aanwezig
blijft, maar raden haar tevens aan in

de eerste plaats te gaan genieten
van de tijd die vrijkomt.

Infoavond Christiaan Huygens
Op maandagavond 6 februari a.s.
wordt op De Regenboog een informatieavond gehouden over het
Christiaan Huygensonderwijs. Het
nieuwe schooljaar hopen we (bij voldoende aanmeldingen) een tweede
groep te kunnen starten. De avond
begint om 20.00 uur, de koffie staat
klaar om 19.45 uur. Belangstellenden
zijn van harte welkom.

Ziekenhuisopnames
Twee ouders werden de afgelopen
weken in het ziekenhuis opgenomen.
Janet van Loo, de moeder van Job,
Joost en Loes, vanwege een blindedarmontsteking en Martijn Vedder,
de vader van Anouk en Wesley,
vanwege een gecompliceerde blindedarmontsteking. Janet is weer thuis
en moet het nog even ‘wat rustig aan
doen’, Martijn is nog volop in
behandeling. Beiden algehele beterschap gewenst!

Volleybaltoernooi groep 8
Het volleybaltoernooi voor groep 8
wordt wordt/werd vrijdagmiddag 27
januari gehouden in Het Baken. De
Regenboog doet/deed mee met drie
teams. De foto toont de twee teams
van vorig jaar met hun begeleiders.
De enige ‘stabiele factor’ is juf Riët.

Kerk-school-gezinsdienst groep 1
tot en met 4
Voor de groepen 1 tot en met 4 is er
op zondag 19 februari een kerkschool-gezinsdienst bij de Evangelische Gemeente Zeewolde in de hal
van RSG Levant. Iedereen is natuurlijk welkom!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 5 (maandag 30 januari tot
en met vrijdag 3 februari) luidt het
thema ‘Ongelooflijk waar’. Als je de
hele nacht al hebt gevist maar je
hebt niks gevangen, dan lukt het
gewoon niet. Dan kan iemand wel
zeggen dat je het nog eens moet
proberen, maar jij weet wel beter.
Hoewel…, als Jezus het zegt, luistert
Simon Petrus toch. Zijn net komt
ongelooflijk vol te zitten. Een
verlamde man wordt door zijn
vrienden bij Jezus gebracht. Daar
maakt Jezus een nieuw begin met
hem. Hij staat op en kan weer
verder. De verhalen komen uit Lucas
5. ‘Mag dat wel?’ is het thema van
week 6 (maandag 6 tot en met
vrijdag 10 februari). Er zijn regels
over wat wel en wat niet mag. Wat
Jezus doet, klopt dat eigenlijk wel
met de regels? Jezus vertelt dat goed
doen niet hetzelfde is als je houden
aan de regels. De verhalen komen uit
Lucas 6.

Bezoek Van Goghmuseum
Vorig jaar gingen we op excursie
naar
het
Rijksmuseum
in
Amsterdam, dit jaar is het Van
Goghmuseum (ook in Amsterdam)
aan de beurt. Het bezoek voor groep
5 tot en met 8 is gepland op
donderdagmorgen 9 februari a.s. en
we gaan met de bus. We bereiden
ons terdege voor op de Van Gogh en
zijn
werk.
Kunstenares
Gonnie
Geurts uit Zeewolde komt ons
daarbij op donderdag 2 en vrijdag 3
februari begeleiden.

Ouderbijdragen
Op
24
februari
worden
de
(ouder)bijdragen geïnd voor de
kinderen
die
gedurende
het
schooljaar zijn ingestroomd op De
Regenboog. Ouders die hiervoor nog
geen machtiging hebben afgegeven,
kunnen er één aanvragen via de
penningmeester van de ouderraad
(carla.gaal@hotmail.com).
Ouders
die geen machtiging afgeven, wordt
verzocht per acceptgiro te betalen.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 10 februari 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 8 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

