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Terugblik open ochtend
Het was woensdagochtend 29 maart
open ochtend op de Zeewolder
basisscholen. Er was véél belangstelling voor De Regenboog. Er
waren maar liefst zestien ouderparen
die
zich
oriënteerden
op
een
(nieuwe)
basisschool
voor
hun
kind(eren). Voor de meeste ouders
ging het om een basisschool in het
algemeen, enkele ouders kwamen
specifiek voor de Christiaan Huygensklas. Met alle ouders is een
vervolgafspraak gemaakt. Bedankt
iedereen die in zijn/haar omgeving
reclame voor De Regenboog maakte!

Boomfeestdag
De kinderen van groep 6, juf Wendy,
juf Suzanna en enkele ouders
hadden woensdag 22 maart geweldig
weer bij de Boomfeestdag die die
dag werd gehouden. Nationaal gezien
betrof het reeds de 60e editie van het
jaarlijkse boompjesplanten, Zeewolde deed daar inmiddels ruim de helft
van het aantal malen aan mee. Dit
jaar was de locatie de kop van het
Horsterwold, in de hoek tussen Bosruiterweg, Adelaarsweg en Gooise-

weg. Staatsbosbeheer ontwikkelt hier
een heel nieuw bos, het Kroonbos,
dat het Horsterwold gaat aansluiten
op het landschapskunstwerk ‘De
Groene Kathedraal’ in Almere. Dat
paste ook nog eens heel mooi bij het
thema
van
dit
jaar:
‘Bomen
Verbinden’. Voordat de schop de
grond inging, onthulde burgemeester
Gerrit Jan Gorter het bijbehorende
bordje ‘Boomfeestdag 2017’, dat bij
het
ingeplante
perceel
werd
geplaatst. Dat deed hij samen met
kinderen van… De Regenboog!

Nationale Pannenkoekendag
Was het woensdag 22 maart Nationale Boomfeestdag, vrijdag 24
maart was het Nationale Pannenkoekendag. Groep 8 deed aan dit
laatste mee en bakte dinsdagmiddag
21 maart pannenkoeken voor de
bewoners en begeleiders van Coloriet
de Sfinx. In totaal kwamen er 29
‘gasten’ naar ons eenmalige pannenkoekenrestaurant. Het was heel
gezellig, tussen de overheerlijke
pannenkoeken door waren er boeiende gesprekken en het leeftijdsverschil speelde daarbij nauwelijks
een rol!

Basketbaltoernooi groep 7
Na het volleybalsucces van groep 8
in januari wilde groep 7 natuurlijk
ook niet achterblijven! Op de eerste
middag van het basketbaltoernooi
van De Snipers vrijdag 24 maart behaalde De Regenboog de tweede en
de derde prijs. De Rainbowdragons
wonnen hun poule en werden tweede
in de eindrandschikking (achter een
team van De Toermalijn), de Basketboogjes werden tweede in hun poule
en derde in de eindrandschikking.
Het spreekt voor zich dat de kinderen
in een uitgelaten stemming waren en
de coaches en supporters niet
minder!

Schooltoneel
Vrijdag 7 april bezoeken de kinderen
van groep 5 tot en met 8 (incl. CHklas) de schooltoneelvoorstelling ‘Op
Sprooktocht’
in
The
Lux.
De
Regenboog is ’s morgens om 11.00
uur aan de beurt en de voorstelling
duurt drie kwartier. Een van de
spelers is juf Bianca, IB’er van De
Regenboog.

Hulp gevraagd bij het overblijven!
Op de oproep in het vorige ‘t(h)intje
zijn
enkele
positieve
reacties
gekomen. Het zijn er echter nog niet
voldoende. Met name voor de onderbouw komen we nog overblijfkrachten te kort. We hebben op
maandag nog twee overblijfouders
extra nodig, op dinsdag nog één en
op donderdag nog één. Zoals in het
vorige ‘t(h)intje al aangegeven moet

de bemensing er gewoon zijn, anders
is dit overblijfsysteem niet langer
haalbaar. Veel basisscholen besteden
de organisatie van het overblijven
reeds uit aan derden, maar dan
wordt het overblijven wel twee à drie
keer zo duur! Natuurlijk willen dat
het liefst voorkomen, dus we hopen
dat er zich nog nieuwe overblijfouders melden. Alleen dan kunnen
we ons laagdrempelige overblijfsysteem handhaven! Meer informatie
over het overblijven is te verkrijgen
bij ondergetekende of bij onze
overblijfcoördinator, Fanny Reuvers:
overblijvenderegenboog@gmail.com.

Overblijven: er wordt weer geïnd
In de eerste week van april worden
de verschuldigde bedragen voor het
overblijven weer geïnd!
Paasontbijt donderdag 13 april
Donderdag
13
april
(Witte
Donderdag)
houden
we
ons
traditionele paasontbijt. Leerlingen
en leerkrachten ontbijten dan op
school. We starten direct aan het
begin van de ochtend met het ontbijt
(08.45 uur). Voor de kinderen is er
brood aanwezig, evenals favoriete
soorten beleg als kaas en jam. De
kinderen dienen zelf bestek, bord en
beker (de drie b’s!) mee te nemen.
Het is raadzaam om dit alles te
voorzien van een naamstickertje
(pleisters werken bijvoorbeeld heel
goed).
Eieren
mogen
uiteraard
eveneens worden meegenomen voor
het ontbijt. Bij de kleuters verdient
het aanbeveling een plastic tasje
mee te geven. De ouderraad zal ons

deze ochtend weer uitgebreid ten
dienste staan. Daar zijn we heel blij
mee en het versterkt het onderlinge
saamhorigheidsgevoel!
Donderdagmiddag 13 april
Zoals in de lijst bijzondere data al
staat
aangegeven,
hebben
de
kinderen van groep 1 tot en met 4
donderdagmiddag 13 april vrij (vanaf
12.15 uur). De groepen 5 tot en met
8 draaien een continurooster. De
kinderen blijven dan ’s middags over
op school (brood meenemen!) en zijn
vrij om 14.15 uur. Dit geldt ook voor
de CH-klas.

Ondernemersmarkt
Wat een leuke ondernemersmarkt
was het dinsdagmiddag 28 maart
van de Christiaan Huygensklas! Juf
Suzanna en de kinderen hadden de
verkoop van spulletjes tot in de
puntjes voorbereid en werden van
15.00 tot 16.00 uur beloond met een
zeer
enthousiast
en
kooplustig
publiek. De kinderen hadden alles
zelf gemaakt (vogelhuisjes, onderzetters, sleutelhangers, ‘dromenvangers’ enz. enz.). Alle producten
waren 'gerecycled’, duurzaamheid in
optima forma dus! Natuurlijk waren
er bij de ondernemersmarkt de 'eigen' ouders, maar ook veel andere
ouders van De Regenboog kwamen
een kijkje nemen. Woensdag werd
het geld geteld, hou je vast… €
250,15!!! Wat een prachtig bedrag!
We willen de kinderen en juf Suzanna hiermee van harte feliciteren. Dan
heb je eer van je werk! Tine Veenink,
de moeder van Joppe, gaat 1 juni de

Alpe d'HuZes fietsen, waarbij ze geld
bijeensprokkelt voor de strijd tegen
kanker. Dat is dus het goede doel!

25 jaar…
Wat een geweldige ontvangst was
dat
vrijdagmorgen
31
maart!
Toegezongen worden door de hele
school, dat maak je niet iedere dag
mee! Daar hadden juf Riët en
ondergetekende écht niet op gerekend! En dan die enorme pop op het
plein… ☺ Wij willen hierbij iedereen
(kinderen, collega’s, ouderraad en
ouders) heel hartelijk bedanken voor
alle bloemen, kaartjes en felicitaties!
We zijn maandag 3 april officieel 25
jaar
getrouwd
en
vieren
dat
zondagmiddag 2 april in familie- en
vriendenkring.

Wist u dat / wist jij dat…?
(rubriek in samenspraak met ouderraad)
•

•

dat het een sportief schoolfeest wordt voor de kinderen
vrijdag 21 april en we tot die
tijd legen flessen sparen?
de ouderraad zich aan het
oriënteren is voor andere
schoolshirts/hesjes.

Pasen Live
Groep 8 gaat dinsdagmiddag 4 april
naar een voorstelling van Pasen Live
in de Meerpaal in Dronten. In Pasen
Live wordt het Paasverhaal op een
eigentijdse
manier
verteld.
De
voorstelling begint om 13.30 uur en
duurt vijf kwartier.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 14 (maandag 3 tot en met
vrijdag 7 april) is het thema ‘Waar
word je rijk van?’. Jezus rijdt op een
ezel naar Jeruzalem. De mensen
juichen hem toe als een koning:
“Gezegend de koning, in de naam
van de Heer!” Maar Jezus is geen
gewone koning. Hij rijdt niet op een
paard, maar op een ezel. Zo laat Hij
zien dat Hij dichtbij de mensen staat.
De verhalen komen uit Lucas 19.
‘Voor geen goud’ is het thema van
week 15 (maandag 10 tot en met
donderdag 13 april). Voor geen goud
laat je je vrienden in de steek, toch?
Judas verraadt Jezus voor een zak
met geld en Petrus zegt drie keer dat
hij Jezus niet kent. Uiteindelijk komt
het zo ver dat Jezus gekruisigd
wordt. Maar dat is niet het einde,
want voor geen goud laat God het
verhaal van Zijn Zoon eindigen in die
nacht. Want na Goede Vrijdag wordt
het Pasen! De verhalen komen uit
Lucas 22 en 23.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… donderdag 13 april 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 12 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

