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Schoolfeest vrijdag 20 april

Boomfeestdag groep 6

Tijdens het schoolfeest gaan we
vrijdagmiddag 20 april van 17.00 tot
19.00 uur op reis naar allerlei
landen: Afrika (groep 1/2a), China
(groep 2b/3), Mexico (groep 4/5),
Italië (groep 6/7a), Engeland (groep
7b/8), Frankrijk (groep CH-A) en
Oostenrijk (groep 7b/8). Op de foto
is groep 4/5 aan het oefenen en dat
gebeurt ook in de andere groepen!
Het wordt heel leuk, de weersvooruitzichten zijn prachtig, tja, wat
moeten we nog meer zeggen? Papa’s
en mama’s, opa’s en oma’s, broertjes
en zusjes, jullie zijn allemaal van
harte welkom!

Groep
6
van
De
Regenboog/
Christiaan Huygens ging op vrijdag
11
april
naar
de
uitgestelde
Boomfeestdag. Aan de andere kant
van de Spiekweg werden er samen
met de kinderen van de overige
groepen 6 van de basisscholen in
Zeewolde 3.200 jonge eiken en elzen
geplant.

Verkeerskanjers groep 7
Alle leerlingen van groep 7 van De
Regenboog/Christiaan Huygens behaalden vorige week hun verkeersdiploma. Met recht mogen zij en hun
leerkrachten trots zijn op hun
prestatie!

Basketbaltoernooi groep 7
De groepen 7 van De Regenboog en
Christiaan Huygens deden op vrijdagmiddag 6 april zeer verdienstelijk
mee aan het basketbaltoernooi dat
voor hen was georganiseerd door De
Snipers. De beide teams waren
gezamenlijk goed voor de vierde
prijs. Het ‘erepodium’ was net niet
gehaald, maar de klassering gaf aan
dat onze groepen wel degelijk hadden meegedaan!

Schooltoneel
Onze groepen 1 tot en met 5
genoten vrijdag 13 april van de

.

voorstelling ‘De A van…’. Een van de
speelsters was onze eigen IB’er juf
Bianca.

Groep 6 voetbalde
Groep 6 van De Regenboog/Christiaan Huygens nam op vrijdag 13
april deel aan het Schoolvoetbaltoernooi op sportpark De Horst. Wat
een inzet en enthousiasme was er!
De twee groepen hadden echter wel
erg goede tegenstanders
. En veel
geluk hadden onze voetballers ook
niet, je zou haast denken dat het
met de datum had te maken… Dank
aan de vaders die ons bij de coaching
assisteerden!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Ik weet het niet’ is het thema van
week 17 (maandag 23 tot en met
donderdag 26 april). Saul is op zoek.
Misschien is dat wel een belangrijke
eigenschap van een koning in Gods
naam: geen koning die alles zeker
weet, maar een koning die op zoek
gaat naar wat verloren is gegaan.
Ook Samuel is op zoek, naar een
koning voor het volk. God brengt
Saul bij hem en Samuel zalft Saul,
als teken dat God hem heeft uitgekozen. Maar Saul twijfelt, is hij wel
goed genoeg? De verhalen komen uit
1 Samuel 9.
In week 20 (maandag 14 tot en met
vrijdag 18 mei) is het thema ‘Jou
bedoel ik!’. Jezus trok met twaalf
leerlingen door het land. Hij vertelde
het goede nieuws over het koninkrijk
van God. Maar er zijn nog maar elf
.

leerlingen over. Judas, die Jezus
verraadde, is niet meer bij hen. Het
lot wijst Mattias aan als zijn
opvolger. Jezus is er niet meer bij,
maar zijn leerlingen gaan door met
zijn werk. Met Pinksteren gaan ze
zelfs helemaal in zijn Geest verder.
De verhalen komen uit Handelingen
1 en 2.

Koningsspelen vrijdag 20 april
Job en Mathilde, resp. de oudste en
de
jongste
leerling
van
De
Regenboog/Christiaan Huygens, assisteerden meester Mannes vrijdagochtend 20 april bij het hijsen van de
vlag. Daarbij werd het Wilhelmus
gezongen, want we deden dat als
opening van de Koningsspelen. De
meiden van groep 8 zongen en dansten daarna de Fitlala, het officiële
lied van Kinderen voor Kinderen voor
de Koningsspelen 2018. Daarna was
het tijd voor het Koningsontbijt in de
klassen en de spelletjes in en rond
de school. En wat een mooi weer
hadden we daarbij!

Juf Hetty met prepensioen
Juf Hetty (groep 6/7a) gaat van haar
welverdiende (pre)pensioen genieten! Aan het einde van dit schooljaar
neemt zij afscheid van De Regenboog. Juf Hetty is al sinds 1984 bij
De Regenboog betrokken; eerst als
vrouw van de eerste directeur (Teun
de Jager), toen als moeder van drie
schoolgaande kinderen en sinds 1992
als leerkracht. Daarnaast was ze ook
vele jaren IB’er van de school. We

weten nu al dat we juf Hetty zullen
gaan missen!

Schilderbeurt
De buitenkant van de school
onderging de afgelopen weken een
frisse schilderbeurt. Naar het ontwerp van Kees Langerak (vader Stijn
en Tobias) ging schilder Radek aan
de slag. Het resultaat mag er zijn!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 18 mei 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 16 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

.

