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Volleyballers groep 8 top!
Groep 8 nam vrijdagmiddag 27
januari met drie teams deel aan het
schoolvolleybaltoernooi in Het Baken.
En hoe! Twee van de drie teams
wonnen hun poule van acht. In totaal
waren er vier poules, dus het
resultaat mag er zijn! Met dank aan
Erica van der Lind, Anneke Assies,
Anita Buth en natuurlijk Angela en
Riët voor het begeleiden van de
teams. Hier kun je mee thuiskomen!

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van
De Regenboog bestaat voor dit
schooljaar
uit:
Gerrie
Looman
(namens leerkrachten, voorzitter),
Elise Mol (namens leerkrachten,
secretaris), Pieter Maasse, Janet van
Loo en Melliena Kasyanenko (alle
drie namens ouders).

Spreekavond maandag 13 februari
Maandagavond 13 februari is er weer
spreekavond. De meeste intekenlijsten zijn aardig gevuld, de volgen-

de spreekavond is maandag 27
maart. Er waren in alle groepen de
afgelopen weken Cito-tussentoetsen
en die kunnen tijdens de spreekavond worden besproken.

Infoavond
onderwijs

Christiaan

Huygens-

De informatieavond over het Christiaan Huygensonderwijs maandag 6
februari werd bezocht door zo’n
dertig belangstellenden. De avond
werd geleid door Sabine Robertson,
de tijdelijke opvolger van Yvonne den
Boer als projectleider van het CHonderwijs in Zeewolde. Een filmpje
over het specifieke onderwijs aan
hoogbegaafde kinderen liet al veel
zien over de mogelijkheden van de
CH-klas. Tevens kon men een kijkje
nemen in de klas van juf Suzanna.
Ook werden de financiële ins en outs
besproken. Het is de bedoeling dat er
komend schooljaar een tweede CHklas komt op De Regenboog. De
eerste draait tot volle tevredenheid!

Kerk-school-gezinsdienst groep 1
tot en met 4 zondag 19 februari
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. De dienst begint om
10.00 uur (let op de aanvangsdatum,
in het overzicht met bijzondere data
stond nog een ander tijdstip) en
heeft als thema ‘Een bijzonder
wonder’.
Iedereen
is
natuurlijk
welkom!

Bezoek Van Goghmuseum
Met de groepen 5 tot en met 8
bezochten we donderdag 9 februari
het Van Goghmuseum in Amsterdam.
Kunstenaar Gonnie Geurts had het
bezoek op school reeds helpen voorbereiden. De kinderen wisten er dus
al veel van (te vertellen). Met een
gids gingen we het museum door,
bekeken Van Goghs bekendste schilderijen, en na afloop gingen de kinderen zelf met een teken- en schilderopdracht aan de slag. Al met al
was het een bijzonder leuke en leerzame dag, ook voor de volwassenen
die erbij waren en het museum
wellicht al eerder hadden bezocht.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 7 (maandag 13 tot en met
vrijdag 17 februari) luidt het thema
van de Bijbelverhalen ‘Vriend en

vijand’. Jezus zegt dat je je vijanden
lief moet hebben. Kan dat dan? En
wat is ervoor nodig? Later stuurt een
centurio, een belangrijke man uit het
Romeinse leger, zijn knechten naar
Jezus toe. Is de centurio een vijand?
Of is hij een vriend? De Joodse
leiders vertellen dat hij veel goeds
heeft gedaan voor de synagoge. Hij
vraagt aan Jezus of zijn zieke knecht
beter kan worden. Hij heeft een
groot geloof. De verhalen komen uit
Lucas 6. ‘Doe maar mee!’ is het
thema van week 8 (maandag 20 tot
en met vrijdag 24 februari). Bij de
poorten van de stad Naïn komen
twee optochten elkaar tegen. De
vrolijke stoet rondom Jezus gaat de
stad in, een begrafenisstoet gaat de
stad uit. Die twee optochten passen
niet bij elkaar. Maar Jezus overbrugt
de afstand tussen beide. Jezus
vertelt de gelijkenis van de zaaier.
Als je het woord van God laat
groeien, lijkt dat op zaad dat in
goede grond valt. De verhalen
komen uit Lucas 7 en 8.

Schoonmaakdata
De data voor de extra schoonmaak
van de klassen en de gemeenschappelijke ruimten zijn: groep 1/2 (achternamen n t/m z): dinsdag 21 februari; groep 3/4 (l t/m z): dinsdag
21 maart; groep 5/6a (n t/m z):
woensdag 19 april; groep 8 en CHklas (m t/m z): woensdag 17 mei;
groep 6b/7 (m t/m z): dinsdag 20
juni.
Ouders
ontvangen
tijdig
uitnodiging.

Wist u dat / wist jij dat…?
(rubriek in samenspraak met ouderraad)
… dat we altijd helpende handjes
kunnen gebruiken bij OR- activiteiten
en dat dit kan worden gemeld bij de
OR of de leerkrachten?
… dat we u willen bedanken voor de
hulp bij de maandelijkse schoonmaak
(ook namens het schoolteam)?
… dat we binnenkort met de
paasactiviteiten gaan beginnen?

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 24 februari 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 22 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

