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Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Koch
komt
op
dinsdag 9 mei op De Regenboog. De
hele dag maakt hij individuele -,
‘broertjes en zusjes’- en klassenfoto’s. De klassenfoto’s worden, als
het
weer
dat
toelaat,
buiten
gemaakt. Ouders hoeven voor de te
maken foto’s niets in te vullen,
achteraf gaat er een uitnodiging mee
voor het bestellen van de foto’s.
Tussen 15.15 en 16.00 uur worden
er tevens foto’s gemaakt van
leerlingen samen met hun nog niet of
niet meer op school zittende broer(s)
en/of zus(sen). Aanmelden hiervoor
kan via het sturen van een mail naar
deregenboog@codenz.nl. Vrijdag 5
mei dient de mail binnen te zijn,
zodat ook hiervoor een schema kan
worden gemaakt en ouders te horen
kunnen krijgen hoe laat hun kinderen
aan de beurt zijn. De overige foto’s
worden gewoon onder schooltijd
gemaakt.

BHV
Vier leerkrachten van De Regenboog
(juf Janny, juf Wendy, juf Riët en
meester Mannes) hadden woensdag-

middag 5 april hun jaarlijkse herhalingsbijeenkomst BHV. Samen met
collega’s van De Richtingwijzer gingen theorie en praktijk op het gebied
van levensreddende handelingen,
verbandjes aanleggen en blussen van
brandjes hand in hand. Het waren
intensieve uren (van 13.00 tot 20.00
uur), maar ze waren bijzonder
nuttig!

Coachcursus
Juf Esther en juf Angela volgden dit
schooljaar de cursus 'coaching' bij
Hogeschool Windesheim in Zwolle.
De twee mogen nu studenten van de
Pabo begeleiden op onze school.
Trots laten Esther en Angela op de
foto hun diploma zien. Gefeliciteerd,
dames!

Gastspreker over WO II
April is voor de bovenbouw de tijd
dat er wordt teruggeblikt op de
droevige oorlogsjaren. Waarschijnlijk
zullen de kinderen via grootouders
en/of overgrootouders er eveneens
mee in aanraking komen. Groep 7
(incl. Christiaan Huygens) kreeg
dankzij het landelijk Steunpunt

Gastsprekers woensdagochtend 19
april een ‘ooggetuigeverslag’ over
WO II. Han Schenk hield de kinderen
meer dan een uur op het puntje van
hun stoel. Hij vertelde hoe hij als
Joods jongetje in Alkmaar de oorlog
had overleefd. Daarbij kwamen onderwerpen voorbij als: bezetting,
onderduiken, weggevoerde familieleden, voedselbonnen, schaarste,
fietsen zonder banden, illegale kranten, hongerwinter, bevrijding enz. De
inmiddels 84-jarige Zeewoldenaar
was in zijn werkzame leven een bekende hoffotograaf. Van hem is de
beroemde foto van prins Claus die
zijn stropdas afdeed, dit voor de
ouderen onder ons ☺.

Koningsspelen en schoolfeest
We begonnen vrijdagochtend 21 april
met het hijsen van de vlag en het
zingen van het Wilhelmus. Dat deden
we met onze ruim 150 leerlingen en
de aanwezige leerkrachten en ouders. Daarna was er in alle klassen
een door Jumbo gesponsord Koningsontbijt. Daarna volgden allerlei spelletjes en spelen in en rondom de
school. Vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. Daarna hebben we van
17.00 tot 19.00 uur ons schoolfeest,
waarbij alle ouders en verdere familie welkom zijn. We gaan daarbij
een sponsorloop houden voor de
Keniagroep 2017. Als opwarmer
daarvoor hesen we om 12.00 uur
reeds de Keniaanse vlag! Als extra is
er in de diverse groepen de afsluiting
van het tweede thema van Samen op
Aarde (groep 1/2: ‘Lente’, groep 3/4:
‘Bouwen’ en groep 5 tot en met 8:
‘Grieken en Romeinen; de CH-groep

werkt niet met Samen op Aarde en
doet daarom ook niet met de
expositie mee).

Sponsor soep en broodjes
Zoals bekend wordt er vanmiddag
(21 april) tijdens het schoolfeest een
sponsorloop
gehouden
voor
de
Keniagroep 2017. Het geld daarvoor
kan na de meivakantie op school
worden ingeleverd. Voor soep en
broodjes hoeft bij het schoolfeest
niets te worden betaald, hiervoor
meldde zich een sponsor: Schildersbedrijf Rebel. We bedanken
Gijsbert Rebel, de vader van Fleur uit
groep 1/2, hiervoor heel hartelijk!

Cito-Eindtoets groep 8
Groep 8 maakte deze week (dinsdag
18, woensdag 19 en donderdag 20
april) de Cito-Eindtoets. De kinderen
kregen
allerlei
opgaven
voorgeschoteld op het gebied van
rekenen/wiskunde,
technischen
begrijpend
lezen,
spelling
en
studievaardigheden. De schoolkeuzes
zijn in principe al gemaakt, maar
kunnen nog worden bijgesteld op het
moment dat een leerling beter scoort
dan vooraf werd aangenomen. We
volgen
de
resultaten
van
de
leerlingen individueel en van de
groep als geheel vanaf groep 1 en
hebben er dan ook alle vertrouwen in
dat er voor de groep een goede score
uitrolt. Maar we blijven benieuwd!

Nieuwe leerlingen
Nieuw in groep 1/2 bij juf Janny en
juf Riët zijn Noah Damer en Livia van
de Ridder. We heten de twee van
harte welkom op De Regenboog en
wensen hun een heel fijne schooltijd!
Rick (groep 7) en Denise van der
Lind (groep 4) gaan sinds deze week
naar basisschool De Toermalijn in
Horsterveld. We hopen dat zij daar
hun plekje mogen vinden!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Waarom doe je dat?’ is het thema
van week 19 (maandag 8 tot en met
vrijdag 12 mei). Net als Adam en Eva
in het verhaal over het eten van de
verboden vrucht, zijn we vaker bezig
met wat we niet hebben dan met wat
wel hebben. “Waarom doe je dat?”
vraagt Genesis 3 aan ons. In het
tweede verhaal van deze week zien
we Noach die een ark bouwt.
“Waarom doe je dat?” vragen de
mensen. Omdat Noach geluisterd
heeft naar God. God wil hem beschermen tegen het onheil dat de
wereld over zich afroept. De verhalen
komen uit Genesis 6 en 7. Het thema
van week 20 (maandag 15 tot en
met vrijdag 19 mei) is ‘De kleur is’.
Na de watervloed wordt de aarde
weer droog. Noach en alle dieren
mogen de ark weer uit. Het lijkt wel
alsof ze de aarde voor het eerst weer
zien. We kijken deze week met ze
mee naar alle mooie kleuren van de
aarde. Als teken van zijn verbond
met de mensen stelt God de
regenboog aan de hemel. Het is een
veelkleurig signaal: God houdt van
de wereld in al zijn verscheidenheid.

De verhalen komen uit Genesis 8 en
9.

Meivakantie
Het klinkt niet helemaal logisch,
maar vandaag, 21 april, begint de
meivakantie al! Twee weken even
geen school, maar lekker vrij en
doen waar jezelf zin aan hebt! De
meivakantie is tevens alvast een
opmaat naar de grote(re) vakantie
die op vrijdag 7 juli begint. Voor wie
erop uitgaat en voor wie ‘gewoon’
thuisblijft:
iedereen
een
fijne
(mei)vakantie gewenst!

4 mei
Tijdens de Dodenherdenking op
donderdag 4 mei zullen twee leerlingen uit groep 8 De Regenboog
vertegenwoordigen: Anne van der
Lind en Corona van Meerveld. Anne
en Corona lopen mee in de stille
tocht die voert van sporthal De
Zeeworderhoek naar het Vliegermonument op de Algemene Begraafplaats aan de Dasselaarweg. Om
20.00 uur worden er dan twee
minuten stilte in acht genomen en na
het spelen van het Wilhelmus door
de AMVZ worden er kransen bij het
monument gelegd. Daarna volgt een
defilé langs het monument. Iedereen
is daarbij welkom.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
… vrijdag 19 mei 2017. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
op woensdag 17 mei.

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

