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Welkom op De Regenboog!
De afgelopen periode kwamen twee
kinderen nieuw in de CH-klas: Joppe
van Druten (geb. 7 november 2007)
en
Yuna
Meerbeek
(geb.
16
november 2007). Joppe en Yuna, van
harte welkom op De Regenboog en
veel (leer)plezier bij juf Suzanna!

Hoera, een zoon!
‘Je broers springen van blijdschap,
net als wij. Lieve, kleine Willem, kom
er gezellig bij!’ André en Willeke de
Ruijter laten trots weten dat op
zondag 12 februari hun zoon Willem
Hendrik werd geboren. Willem, want
dat is zijn roepnaam, is het broertje
van Morris (groep 1/2) en Jop. We
feliciteren de familie De Ruijter van
harte met de gezinsuitbreiding!

Overblijfouders gezocht
Met het overblijven kijken we nu al
naar het volgende schooljaar. Er gaat
een redelijk grote groep van school
af (23 kinderen). Met deze schoolverlaters raken we waarschijnlijk ook
enige vaste overblijfouders kwijt. We

kunnen nieuwe overblijfouders daarom heel goed gebruiken! Met name
in de onderbouw (groep 1 tot en met
4) hopen we dat het overblijfteam
flink wordt versterkt. Hoe meer
ouders zich aanmelden, hoe meer
het werk ook over de middagen kan
worden verdeeld. Voor meer informatie en voor aanmelding kan men
terecht bij onze overblijfcoördinator,
Fanny Reuvers:
overblijvenderegenboog@gmail.com.

LOCT: vrijwilligers gezocht
Het
Leeren
OntdekCentrum
Techniek (LOCT) is op zoek naar
vrijwilligers, die mee willen helpen bij
het geven van technieklessen aan
leerlingen van de basisschoolgroepen
5 tot en met 8.
In het Leer- en OntdekCentrum
Zeewolde maken leerlingen van
basisscholen en de onderbouw van
het voortgezet onderwijs kennis met
nieuwe techniek en technologie.
Leerlingen werken aan uitdagende
leeren
ontdekopdrachten,
experimenteren met techniek en
ontdekken hoe leuk dit kan zijn. In
het LOCT Zeewolde onderzoeken
leerlingen meerdere keren per jaar

hoe dingen om hen heen werken.
Tevens bedenken ze zelf oplossingen
voor gestelde vraagstukken. Hierbij
past het LOCT Zeewolde de principes
van
ontdekkend
leren
toe.
Voorbeelden van activiteiten die
leerlingen uitvoeren zijn: het zelf
maken van een werkstuk, metingen
doen, construeren, sturen, regelen,
programmeren etc. De onderwerpen
komen
uit
de
elektrotechniek,
robotica,
mechanica,
chemie,
energietechniek
e.d.
Leerlingen
programmeren bijvoorbeeld robotjes,
zijn aan de slag met 3D printing,
bouwen een brugconstructie of
werken als een chemicus in een
laboratorium.
Een
team
van
begeleiders
ondersteunt
de
activiteiten. Het LOCT wordt breed
gedragen in Zeewolde. In de
stuurgroep
LOCT
zitten
vertegenwoordigers
van
de
gemeente Zeewolde, de Bedrijfskring
Zeewolde, het basisonderwijs en het
voortgezet onderwijs (zowel RSG
Levant als Oriënt). De leerlingen van
de groepen 5 tot en met 8 van alle
basisscholen in Zeewolde krijgen al
enige
jaren
twee
lessen
per
schoolseizoen aangeboden, welke
worden gegeven in het gebouw van
Oriënt aan het Kluunpad. Komend
voorjaar gaan deze lessen weer van
start. Het vrijwilligersteam is op zoek
naar een bredere basis, zodat alle
lessen kunnen worden gegeven. Voor
verdere informatie en mogelijke
aanmelding:
loct.zeewolde@gmail.com. Informatie
is eveneens te vinden op de
Facebookpagina van LOCT Zeewolde.

Landelijke Luizendag
De Luizendag wordt georganiseerd
op de woensdag na de voorjaarsvakantie (8 maart a.s.). Waarom?
Het doel is om alle kinderen op één
moment op één dag te controleren
op hoofdluis. Heel Nederland is dan
ineens luisvrij. Zou dat niet mooi
zijn?
Op
www.hoofdluis.org/luizendag
staan alle ins en outs over de
Luizendag. De Regenboog werkt er
ook aan mee. Nu controleren we al
heel regelmatig op hoofdluis, maar
op 8 maart a.s. wordt dat in het
gehele land gedaan. Goed initiatief,
want niemand wil immers luizen!

Dress a Princess
(ons zendingsproject januari – half april)
In landen als India en China worden
meisjes soms al voor hun eerste
verjaardag vermoord, gedumpt of
geofferd in tempels. Het Indiase
bijgeloof dat de geboorte van een
meisje een vloek op de familie
brengt, weegt zwaar in de Indiase
cultuur. De last die het opsparen van
een bruidsschat op een vader legt in
deze
landen,
lijkt
voor
velen
onoverkomelijk. Ze worden verlaten,
verstoten en gedumpt. Abortus is
aan de orde van de dag. Meisjes die
wél geboren worden, worden vaak in
het geheim opgevoed, te vondeling
gelegd
of
verkocht
in
de
seksindustrie. Dit is een van de
verhalen die Dress a Princess
beweegt om iets te doen voor deze
kwetsbare groep.
Dress a Princess zet zich in om
meisjes – overal ter wereld – te

vertellen dat ze mooi en geliefd zijn,
waard om te leven! Door meisjes in
kwetsbare posities een mooie jurk te
geven willen wij ze laten ervaren dat
ze het waard zijn om te leven. We
werken
samen
met
bestaande
organisaties. Op dit moment met het
Leger des Heils dat een school in
Tanzania
heeft
opgericht
voor
gehandicapte en albino kinderen. 24
meisjes van deze school krijgen
persoonlijk een mooie jurk met de
boodschap dat ze mooi en geliefd
zijn en het waard zijn om te leven!
Deze jurken worden in Nederland
door verschillende vrouwen op maat
genaaid.
Kijk voor meer informatie op
www.dressaprincess.nl. We hebben
als school voor dit zendingsdoel
gekozen,
omdat
verschillende
moeders van school bij het project
‘Dress a Princess’ zijn betrokken.

hebben ingelogd en dus al een
wachtwoord hebben aangemaakt.
Niet alle kinderen zijn van dat
wachtwoord (meer) op de hoogte.
Wilt u hier thuis met uw kind naar
kijken? Als het wachtwoord ’kwijt’ is,
wilt u dan samen met uw kind een
nieuw wachtwoord aanvragen (tip:
veel kinderen gebruiken hetzelfde
wachtwoord
als
dat
van
het
chromebook).
Door
middel
van
deze
link:
https://www.youtube.com/watch?v=
22JyVRy0PPY wordt uitgelegd hoe u
het account van uw kind kunt
activeren, of als u al een account had
aangemaakt, hoe u het kunt gebruiken (via Flevomeerbibliotheek –
onderwijs – basisonderwijs - zoek je
eigen school – Zeewolde - De
Regenboog - aanmelden ’rechts’
boven).
Veel succes!

schoolWise
Björn speelt mee in Ciske!
We zijn al weer een stap verder met
onze
schoolbibliotheek
en
met
schoolWise, een programma van de
FlevoMeerBibliotheek waar we als
school een koppeling mee hebben.
Gelukkig hebben we ouders gevonden die mee willen helpen met de
schoolbieb. Voor de kinderen is de
bibliotheek nu drie keer per week
open (maandag-, woensdag- en
vrijdagmorgen van 12.00-12.15 uur).
U kunt zich nog altijd opgeven om
ook mee te helpen, veel handen
maken immers licht werk. Ook is het
bij veel kinderen gelukt om in te
loggen op de site van schoolWise. Bij
sommige kinderen is het wat
moeilijker, omdat ze al eerder thuis

Björn Verhoek uit groep 7 speelt mee
in Ciske de Rat! Eerder mocht hij al
meedoen in Beauty and the Beast
(daar was hij Jakopje). Björn speelt
in Ciske de rol van Dorus en
daarnaast heeft hij nog wat kleinere
rollen. We zijn natuurlijk hartstikke
trots op Björn en wensen hem veel
succes! Dat succes wensen we
uiteraard ook zijn zus Iris (oudleerling!) toe, die vanavond (vrijdag
24 februari) te zien is in The Voice
Kids op RTL4.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Is dat nou veel?’ is het thema van
week 10 (maandag 6 tot en met
vrijdag 10 maart). Jezus laat zien dat
je met weinig (vijf broden en twee
vissen) véél kunt. Soms lijkt iets
weinig, maar is het toch veel. Jezus
vertelt ook wat het betekent als je
hem volgt. Je kan de hele wereld
winnen, maar als je jezelf verliest
heb je er niets aan. Jezus opent een
vergezicht op het koninkrijk van God.
Dat is veel meer dan je je kunt
voorstellen! Het verhaal over het
dochtertje van Jaïrus wijst vooruit
naar Pasen. De verhalen komen uit
Lucas 8 en 9. In week 11 (maandag
13 tot en met vrijdag 17 maart) luidt
het thema ‘Jij bent veel waard!’. Als
Jezus op een hoge berg is, verandert
hij en begint te stralen. Er klinkt een
stem uit de hemel: “Dit is mijn
geliefde zoon, die ik heb uitgekozen.”
“Jij bent veel waard,” zegt God tegen
Jezus. Maar niet alleen Jezus is veel
waard, alle mensen zijn waardevol
en kostbaar. Dat blijkt uit het verhaal
van de barmhartige Samaritaan en
de woorden die Jezus tegen Maria en
Martha spreekt. De verhalen komen
deze week uit Lucas 9 en 10.

Geen jeugd-EHBO groep 8
We kregen een brief van de EHBO
Vereniging Zeewolde dat de lessen
jeugd-EHBO dit jaar niet door kunnen gaan. Als reden wordt aangegeven het gebrek aan vrijwilligers. Op
De Regenboog gaf Emmy te Rietstap
de lessen altijd, maar door privéomstandigheden is zij dit voorjaar
helaas verhinderd. We hoopten en

hopen nog steeds dat er een alternatief mogelijk is, maar dan moeten er
zich natuurlijk wel vrijwilligers aandienen…

Voorjaarsvakantie
Omdat de boog niet altijd gespannen
kan zijn… Iedereen een fijn weekje
voorjaarsvakantie gewenst!

Lijst met bijzondere data
In de extra bijlage de lijst met
bijzondere data voor het tweede
gedeelte van het schooljaar. Hou
‘t(h)intje wel in de gaten voor
eventuele correcties en aanvullingen!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 17 maart 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 15 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

