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Paasontbijt
We begonnen donderdag 13 april
(‘Witte Donderdag’) in alle groepen
met
een
gezellig
paasontbijt.
Kinderen hadden de drie b’s (bord,
bestek en beker) meegenomen, de
ouderraad zorgde voor de andere
twee (brood en beleg). Er was
genoeg voor iedereen! Dank ook aan
de vele ouders die in de onderbouwen middenbouwgroepen de leerkrachten assisteerden. Na de pauze
was er in alle groepen een viering,
waarbij verteld en gezongen werd
over Pasen, het feest van Jezus’
overwinning op de dood. ’s Middags
was de onderbouw vrij, terwijl de
bovenbouw
een
‘continurooster’
draaide. Meer foto’s staan op de
Facebookpagina van school.

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 (negentien leerlingen uit de
reguliere groep 7 en vier uit de
Christiaan
Huygensgroep)
heeft
geweldig goed gescoord bij de
theoretische verkeersproef vorige
week! Alle leerlingen slaagden. Eén
leerling had daarvoor een ‘her’ nodig.
Twee kinderen hadden alle vragen

goed: Sarah en Marit. Moraal van dit
verhaal: Gerrie en Suzanna hebben
dit jaar goed verkeersonderwijs
gegeven ☺. Op donderdag 11 mei,
na de meivakantie dus, wordt het
praktische deel van de verkeersproef
gehouden.
Daarna
krijgen
de
kinderen hun diploma, mits het
fietsrondje door het dorp met goed
gevolg wordt afgelegd…

Schoolfeest vrijdag 21 april
Vrijdag 21 april a.s. houden we ons
jaarlijkse schoolfeest. We beginnen ’s
morgens met een door Jumbo
gesponsord
‘Koningsontbijt’
en
houden daarna onze ‘Koningsspelen’.
In de school, op het plein en op het
veld worden er dan allerlei oudHollandse spel(l)en gespeeld. ’s Middags zijn de kinderen van de hele
school vrij. Tussen 17.00 en 19.00
uur zijn ouders, grootouders en
verdere familie welkom een kijkje op
school te komen nemen op school.
Zo is er in de diverse klassen een
afsluitende expositie van het thema
‘Grieken en Romeinen’, behorend bij
onze methode Samen op Aarde. En
natuurlijk is er de sponsorloop van
de Keniagroep, waaraan hopelijk alle

kinderen meedoen! Dinsdag 18 april
gaat er een brief met de kinderen
mee met alle (praktische) informatie
over het schoolfeest van vrijdag 21
april.

Schooltoneel
De kinderen van groep 5 tot en met
8 genoten vrijdag 7 april van de
schooltoneelvoorstelling Op Sprooktocht in The Lux. Onze IB’er juf
Bianca was een van de drie juffen die
in het toneelstuk op vakantie ging
naar Wonderland. De rol van ‘de
deur’ werd gespeeld door juf Esther
(van
Gorcum),
die
regelmatig
kinderen begeleid op De Regenboog.
Doel van zo’n voorstelling is kinderen
op een laagdrempelige manier in
aanraking brengen met theater. En
als je van humor houdt, is zo’n
toneelstuk helemaal leuk!

Hulp gevraagd bij het overblijven!
In een extra mail is deze week nog
eens extra onder de aandacht
gebracht het tekort aan overblijfouders voor het nieuwe schooljaar.
Hopelijk komt er respons!

Volle kleutergroep
“Jullie hebben een leeg kleuterlokaal,
kunnen jullie de volle groep 1/2 niet
splitsen en een extra leerkracht
aantrekken?”
Deze
vraag
werd
onlangs bij ‘het hek’ gesteld. Dat
zouden we natuurlijk graag willen,
maar dat is helaas niet mogelijk. De
school wordt bekostigd vanuit het
ministerie. Dat gebeurt op basis van

het aantal leerlingen op 1 oktober
van het voorgaande jaar. Concreet
houdt dat in dat we vijf groepen
kunnen formeren (excl. de Christiaan
Huygensgroep). Groep 1/2 groeide
dit jaar sneller dan de prognose
vooraf aangaf. Op zich is dat gunstig
voor het leerlingenaantal van school,
maar de groep komt zo wel ruim
boven de dertig leerlingen. Juf Riët
gaat juf Janny de rest van het
schooljaar extra assisteren. En we
zijn al volop bezig te bezien hoe we
het nieuwe schooljaar onze vijf
(reguliere) groepen het best kunnen
formeren!

Loïs
Loïs van der Weg uit groep 3 is erg
ziek geweest. Ze had buikgriep en
uitdrogingsverschijnselen, waar ook
nog eens een virus bijkwam.
Daardoor verloor ze veel gewicht en
weerstand. Loïs gedroeg zich echter
erg dapper in het ziekenhuis en
mocht deze week weer naar huis.
Donderdag 13 april was ze zelfs al
weer even op school. Samen met
haar moeder kwam ze een kijkje
nemen bij het paasontbijt. Loïs, we
hopen dat je verder aansterkt en
opknapt en dat je binnenkort weer
‘gewoon’ naar school kunt!

Pasen Live
Groep 8 ging dinsdagmiddag 4 april
naar een voorstelling van Pasen Live
in de Meerpaal in Dronten. In Pasen
Live werd het Paasverhaal op een
eigentijdse manier verteld. Het was
een heel bijzondere en indrukwek-

kende
voorstelling.
Een
betere
wereld, mooi, maar hoe werk je daar
zelf aan mee?

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 16 (dinsdag 18 tot en met
vrijdag 21 april april) is het thema
‘Dichtbij’. Het is Pasen geweest, het
feest van Jezus’ opstanding uit de
dood. Wat een verhaal! Twee
mensen gaan van Jeruzalem naar
Emmaüs. Teleurgesteld. Jezus zelf
komt naar hen toe en loopt met hen
mee, al zien ze het zelf nog niet. In
het tweede verhaal verschijnt Jezus
in de kring van zijn leerlingen. Hij
komt heel dichtbij: “Kijk naar mijn
handen en mijn voeten…” Hij eet een
stuk vis, zó concreet is hij onder hen
aanwezig. Daarmee gaat het verhaal
van Jezus weer verder. De verhalen
komen uit Lucas 24.

Tirza Jacobs en opa Meijer winnen
bridgetoernooi
Danne Lünenburg uit groep 8 van
basisschool Christiaan Huygens in
Dronten en zijn opa Ludo Lünenburg
hebben woensdag 12 april het
Generatie Bridge Toernooi gewonnen. Leerlingen uit de groepen 3 tot
en met 8 van het Christiaan Huygens
Dronten en Zeewolde en leerlingen
uit groep 7 en 8 van Het Kompas uit
Dronten speelden tijdens dit toernooi
met hun vader, moeder, opa, oma of
een van de vrijwilligers die zich hier
jaarlijks voor opgeven. Dit jaar
gingen vijftig paren de strijd met
elkaar aan.

Bij mini-bridge 2 won Ralph Steijn uit
groep 7 van Het Kompas met
‘leenoma’ Rosa Knaken. Tirza Jacobs
uit groep 6 van Christiaan Huygens
Zeewolde en haar opa Will Meijer
wonnen in de categorie mini-bridge
1. De winst bij Kabouterbridge ging
naar Livia van Dijk uit groep 3 van
Christiaan Huygens Dronten die
speelde met ‘leenoma’ Greet de Wit.
Tijdens
het
Generatie
Bridge
Toernooi streden de kinderen van
Christiaan Huygens en Het Kompas
voor de achtste keer om de titel. Het
initiatief voor dit toernooi komt van
bridgeleraar Roel Krol, die wekelijks
op woensdagochtend op De Regenboog is. Krol geeft al jaren bridgeles
aan de deelnemende leerlingen en
geniet ervan om de kinderen van
jongs af aan dit kaartspel bij te
mogen brengen.

Succes, Tine!
Tine Veenink, de moeder van Joppe
uit de Christiaan Huygensgroep, was
dinsdag 11 april in de klas om te
vertellen over haar deelname aan de
Alpe d’HuZes begin juni. Tevens
werd haar een cheque aangeboden
van € 250,15. Het geld was
afkomstig van de ‘Ondernemersmarkt’ die de Christiaan Huygensgroep hield op dinsdag 28 maart jl.
Tine, veel succes straks!

Bedaankt voor die bloe-oemen!
Nogmaals bedankt voor alle bloemen
bij ons 25-jarig huwelijk twee weken
geleden! Het was alleen al een feest
om alle teksten bij de bloemen van

de ouders en kinderen te lezen! Er
zat heel wat creatiefs tussen. Eén
opa (!) was wel erg origineel en had
het logo van Feyenoord in de bloem
van zijn kleinzoon verwerkt (zie
foto). We herinneren opa graag aan
de uitslag van Ajax-Feyenoord. De
‘Feyenoord’-bloem hield het van de
hele bos wel het langst vol, zou het
dan toch…? ☺ We dwalen af,
iedereen bedankt voor alle bloemen,
felicitaties en mooie teksten!
Juf Riët en meester Mannes.

Dames, bedankt!
Wat zou De Regenboog zijn zonder
ouderraad? We hebben de vraag
vaker gesteld en kwamen telkens tot
de conclusie dat er dan heel veel niet
mogelijk zou zijn op school. Ook bij
het paasontbijt waren de dames
weer present. Pas nadat in alle
klassen het ontbijt was klaargezet,
gingen de dames zelf ontbijten. We
zeggen het hierbij nog maar een
keer: we zijn blij met en trots op
onze ouderraad!

Fijne paasdagen
Het schoolteam wenst iedereen fijne
paasdagen! Volgende week is het
een korte week. Tweede Paasdag zijn
de kinderen uiteraard vrij. Vrijdag 21
april houden we ons schoolfeest en
daarna is het twee weken meivakantie!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 21 april 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 19 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

