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Open ochtend aspirant-ouders
Er is weer een open ochtend voor
aspirant-ouders! Deze wordt gehouden op woensdag 29 maart a.s.
(09.00 – 12.00 uur). Wie nog buren,
vrienden of kennissen heeft die op
zoek zijn naar een basisschool, De
Regenboog is graag een optie! We
zien de ouders van de school als
onze beste ambassadeurs!

Bezoek Hanke Bruins Slot
Hanke Bruins Slot behoorde in 1984
tot de eerste leerlingen van de
nieuwgestarte
basisschool
De
Regenboog, die toen nog was
gevestigd aan de Dasselaarweg. Haar
vader was destijds burgemeester van
Zeewolde en toen die in 1990
verkaste naar Ridderkerk, verhuisde
Hanke met hem mee. Sinds 2010 is
Hanke Tweede Kamerlid voor het
CDA. Vorige week maandag (6
maart) was de nummer 9 van de
kandidatenlijst van haar partij voor
één middagje terug op haar oude
basisschool. Aan groep 6b/7 en
groep 8 vertelde ze over haar werk
als Tweede Kamerlid en ook haalde
ze herinneringen op aan haar eigen

basisschooltijd op De Regenboog.
Het bezoek paste heel mooi bij het
thema ‘democratie’ dat momenteel
aan de orde is bij Samen op Aarde.
En natuurlijk was het hartstikke
actueel
in
verband
met
de
verkiezingen van afgelopen woensdag. Met haar negende plek op de
kandidatenlijst kwam Hankes zetel in
de Kamer niet in gevaar…

Overblijfouders gevraagd!!
Op de vorige oproep om overblijfouders kregen we één positieve
reactie. Dat is echt te weinig. Zoals
het er nu naar uitziet, kunnen we de
overblijfgroepen komend schooljaar
niet meer de hele weken bemensen.
Het overblijfteam is daarom nadrukkelijk op zoek naar versterking, met
name in de onderbouwgroepen. Ons
overblijfsysteem staat of valt met de
inzet van ouders en zonder (nieuwe)
ouders is overblijven volgend jaar op
de huidige wijze niet meer mogelijk!
Dus nogmaals een dringende oproep
na te denken over de vraag wie de
kinderen tussen de middag één of
meer dagen (er zijn genoeg opties!)
wil helpen bij het overblijven. Voor
aanmelding en/of extra informatie,

onze overblijfcoördinator is Fanny
Reuvers:
overblijvenderegenboog@gmail.com.

Hoera, een dochter!
‘Geboren uit liefde / kostbaarder dan
goud / door God geliefd / aan ons
toevertrouwd / een stukje hemel /
lieflijk en klein / een wonder
waarvoor / wij dankbaar zijn’. Op
vrijdag 24 februari jl. werd geboren
Naomi Bagdasarov, dochter van
Karen en Mariska Bagdasarov-de
Graaf en zusje van Evi en Daniël. We
feliciteren de familie van harte!

Buurtsportcoach
De buurtsportcoach is weer volop
aan het werk op De Regenboog! Elke
donderdagmiddag organiseert Robin
van der Wal spelletjes voor de
overblijvers. De buurtsportcoach is in
dienst van de gemeente Zeewolde.
Hij is betrokken bij sportactiviteiten
van buurten, scholen en verenigingen.

Schoolfeest en sponsorloop
Ook dit jaar combineren we ons
schoolfeest met de Koningsspelen!
Dat zal zijn op vrijdag 21 april. ’s
Ochtends spelen we allerlei oudHollandse
spelletjes
op
school,
waarna de kinderen ’s middags vrij
zijn. Van 17.00 tot 19.00 uur zijn er
echter weer allerlei activiteiten op
school. We gaan dit jaar een
sponsorloop
houden
voor
de
Keniagroep 2017. De Keniagroep is
een groep van 32 jongeren uit de

Protestantse Gemeente Zeewolde die
deze zomer twee weken vrijwilligerswerk gaat doen in een weeshuis
in Kenia. De initiatiefnemers zijn
oud-leerlingen van De Regenboog! Al
het hele seizoen houdt de Keniagroep inzamelingsacties, zoals aan
het begin van het jaar bij de
Nieuwjaarsduik en op Valentijnsdag
in Kaap Flevo. We sluiten op 21 april
tevens de tweede periode af van
‘Samen op Aarde’. Het ging/gaat
daarbij over ‘Grieken en Romeinen’.
Ook hier zijn weer verrassende
linken te vinden: omzien naar elkaar
(Samen op Aarde) en Olympische
Spelen (sponsorloop). We vinden dat
we het niet kunnen maken om
ouders naast geld voor de sponsorloop ook nog een bijdrage te vragen
voor ‘koek en zopie’. Het rijmt ook
niet met elkaar om een ‘overdaad’
aan eten aan te bieden. Daarom
hebben we het volgende bedacht:
per groep worden ouders gevraagd
pannenkoeken te bakken, waardoor
elk kind twee pannenkoeken kan
krijgen. Om ouders een kopje soep
en wat drinken aan te kunnen
bieden, beginnen we volgende week
met een statiegeldactie. Er staan
twee
boodschappenkarretjes
op
school, waarin de komende weken
lege
flessen
kunnen
worden
gedeponeerd. Op deze wijze worden
soep en stokbrood bekostigd en
mochten we dan nog wat overhouden, dan gaat dat geld uiteraard
ook naar de Keniagroep.
Het middag- en avondprogramma
van 21 april ziet er als volgt uit:
17.15 uur: sponsorloop groep 1 tot
en met 4 rond de school; 18.30 uur:
sponsorloop groep 5 tot en met 8

(incl. Christiaan Huygens). De kinderen rennen/wandelen twintig minuten. Vijf minuten voor aanvang staan
ze klaar bij de startlijn. De Keniagroep (32 personen) zorgt voor de
organisatie van de sponsorloop en
verricht tevens allerlei hand- en
spandiensten. Tevens hebben ouders
tussen 17.00 en 19.00 uur gelegenheid om in de klassen te kijken in
verband met de afsluiting van ‘Samen op Aarde’. We hebben er nu al
zin in! Enne…, denk alvast aan de
lege flessen!

Julia
Bron
werd
helaas
geen
voorleeskampioen van Zeewolde,
maar ze werd wel heel knap tweede
en daar zijn we met De Regenboog
best trots op! Julia las woensdagmorgen 8 maart in De Verbeelding voor uit 'Tom Piekepol en de
schat van Kartoni' van Tosca Menten.
De jury zei het heel moeilijk te
hebben gehad en koos uiteindelijk
voor Elian Veersma van Het Mozaïek.
Elian mag nu door naar de
provinciale finale.

Vertelrooster Kind op Maandag
Dress a Princess
De inzameling voor ‘Dress a Princess’
(zie vorig ‘t(h)intje) gaat intussen
door. Die gaat na de sponsorloop tot
aan de zomervakantie ook gewoon
verder. Dat is dan tevens het laatste
goede doel van ‘Zending en andere
goede doelen’ voor dit schooljaar.

Welkom op De Regenboog!
Nieuw in groep 1/2 bij juf Janny en
juf Riët zijn Joya de Graaf, Tijn
Kramer en Kevin Stuifzand. Verder
heten we Linde de Groot van harte
welkom in groep 7. Linde verhuisde
anderhalf jaar geleden naar Zwolle,
maar
is
met
haar
moeder
teruggekeerd naar Zeewolde. De
kinderen uit haar groep ontvingen
Linde met open armen. Moeder
Marieke
helpt
alweer
bij
het
overblijven!

Julia tweede bij het voorlezen

We gaan deze weken weer verder in
de 40-dagentijd, de tijd voor Goede
Vrijdag en Pasen. ‘Wat een rijkdom!’
is het thema van week 12 (maandag
20 tot en met vrijdag 24 maart).
Jezus leert de leerlingen bidden. Je
mag aan God vragen wat je nodig
hebt, Hij zal het geven. Denk aan de
vogels in de lucht en de bloemen in
het veld. Zij maken zich geen
zorgen, God zorgt voor hen. Jezus
vertelt ook een verhaal. Over een
man die een rijke maaltijd aanricht.
Maar de genodigden zijn te druk om
te komen. Daarom mogen de
zwervers en bedelaars aanschuiven.
Wat een rijkdom! De verhalen komen
uit Lucas 11, 12 en 14. Het thema
van week 13 (maandag 27 tot en
met vrijdag 31 maart) is ‘Dat raak je
niet kwijt’. Sommige dingen zijn zo
waardevol dat je ze niet kwijt wilt
raken. Deze week horen we een
verhaal over een herder die het ene
schaap blijft zoeken en een verhaal
over een vader die zijn zoon niet
kwijt wil. Beiden zijn ze dolblij als ze
het hebben teruggevonden. Net als

in de verhalen, God wil ons niet
kwijt. Het derde verhaal gaat over de
rijke man en de arme Lazarus. Wie is
er in dit verhaal rijk en waardevol in
Gods ogen? De verhalen komen uit
Lucas 15 en 16.

Tutorlezen
Het tutorlezen is weer begonnen!
Leerlingen uit groep 3/4 lezen vanaf
deze week tot de meivakantie twee
keer per week met een maatje uit
groep 8. Voor de leerlingen uit beide
groepen is dit een heel leerzaam
proces. En ook nog mooi om te zien!

Excursie naar waterzuivering
Groep 6 en 7 bezochten woensdag
15 maart onder leiding van juf
Wendy
en
juf
Gerrie
de
waterzuivering even voorbij het
Trekkersveld.
Wat
gebeurt
er
allemaal met je 'boodschap' als je
het
toilet
hebt
doorgespoeld?
Hiervoor kregen de kinderen een
rondleiding van enkele gidsen. Soms
moesten de neuzen even worden
dichtgeknepen, maar het was beslist
een leuke en leerzame ochtend. En
het was ook nog mooi (fiets)weer!

Basketbaltoernooi groep 7
Twee teams van De Regenboog doen
vrijdagmiddag 24 maart in Het Baken
mee aan het jaarlijkse basketbaltoernooi voor de groepen 7: de
Basketboogjes
en de
Rainbowdragons. Supporters zijn welkom!

Verkeersquiz groep 6
Jedinja de Bruin (groep 6) en Luca
Krijger (Christiaan Huygensgroep)
mochten De Regenboog vrijdagmiddag 17 maart vertegenwoordigen
bij de verkeersquiz voor de groepen
6 in The Lux. De kinderen gingen als
een speer van start, maar kwamen
uiteindelijk één punt tekort voor het
bereiken van de finale. In die finale
werd De Wetering winnaar, op één
punt gevolgd door ’t Wold. Laatstgenoemde twee scholen gaan Zeewolde straks vertegenwoordigen in
de provinciale eindronde. De quiz
werd gepresenteerd door Klaas van
Kruistum, bekend van Z@pp Live,
Checkpoint en Klaas kan alles.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 31 maart 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 29 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

