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Schoolreisjes dinsdag 29 mei
Mooier weer was nauwelijks mogelijk
bij de schoolreisjes van dinsdag 29
mei! De hele dag heeft de zon geschenen. Toen de buien losbarstten,
zaten de kinderen al lang en breed
thuis om in geuren en kleuren over
de geweldige dag te vertellen. De
kinderen van groep 1 tot en met 3
gingen samen met hun begeleiders
naar Speelparadijs Malkenschoten in
Apeldoorn, die van 4 tot en met 7
naar Avonturenpark Hellendoorn.
Dank aan de ouders die de leerkrachten deze dag assisteerden.
Iedereen is altijd weer blij als de bus
aan het eind van de dag met de
kinderen op de Westergo aan komt
rijden…

Schoolkamp 30 mei – 1 juni
Groep 8 van De Regenboog en groep
7/8 van CH-B zijn deze week op
schoolkamp (geweest). De kinderen
van De Regenboog gingen onder
leiding van juf Angela en juf Riët
naar een gebouw van Scouting
Ermelo, die van Christiaan Huygens
naar De Paasheuvel in Vierhouten.

Beide schoolkampen hadden een
zeer gevarieerd programma, met als
emotioneel hoogtepunt uiteraard de
roemruchte ‘bonte avond’. Het was
de drie dagen prachtig weer, al
waren er tussendoor wel enige fikse
buien (en ook dat was per kamp
verschillend). De kinderen en begeleiders hebben het weekend om weer
bij te slapen…

Hoogbegaafdheidscoördinatoren
Juf Bianca en meester Mannes
rondden woensdagmiddag 23 mei in
Dronten de twee jaar durende leergang 'hoogbegaafdheidscoördinator'
af. Het ging daarbij onder meer om
het (h)erkennen van hoogbegaafde
kinderen en hoe deze zo goed
mogelijk kunnen worden begeleid.
De eindopdracht was het schrijven
van een beleidsplan, waarbij juf
Bianca dat voor De Richtingwijzer
voor haar rekening moest nemen en
meester Mannes dat voor De
Regenboog. De uitreiking van de
certificaten werd verricht door Durk
de Boer, voorzitter a.i. van het
College van Bestuur van de Stichting
Codenz.

Cito-Eindtoets groep 8
Alle leerlingen van groep 8 kunnen
naar de middelbare school waar ze
graag heen willen! Juf Angela heeft
met
ouders
én
kinderen
een
(eind)gesprek
gehad,
dit
naar
aanleiding van de Cito-Eindtoets die
in april werd afgenomen. De gemiddelde score van De Regenboog bedroeg 536,7 (landelijk gemiddelde:
534,9). De kinderen scoorden conform er van hen mocht worden verwacht.

Schoolfotograaf 19 juni
Op dinsdag 19 juni komt de schoolfotograaf op De Regenboog/Christiaan Huygens. Er worden deze dag
alleen groepsfoto’s gemaakt. Individuele - en ‘broertjes en zusjes’-foto’s
zijn volgend jaar weer aan de beurt!

Vertelrooster Kind op Maandag
Deze periode lezen we verhalen over
koning David. Het thema dat we bij
deze verhalen verkennen is: altijd
hetzelfde liedje?
Het is vaak hetzelfde liedje in de
wereld. Koningen/presidenten die
machtig willen zijn, onderdanen die
gehoorzaam zijn en bang. Het is het
liedje dat gezongen werd in de tijd
van de Bijbel, maar ook in de wereld
van vandaag de dag. Het gebeurt in
Syrië, in Rusland, in Noord-Korea en
in noem maar op. Is het dan echt
altijd hetzelfde liedje? In de Bijbelverhalen laat God een ander liedje
horen. Het wordt gezongen door een
jongen met een harp: David. Zijn

liederen zijn een nieuw geluid in het
paleis van koning Saul. Later, als
David de reus Goliat heeft verslagen,
wordt hij toegezongen als een
koning. De zittende koning Saul
wordt jaloers en bang: hij wil
voorkomen dat David op zijn troon
terecht komt. Is het dan toch weer
hetzelfde liedje? De verhalen komen
uit 1 Samuël 17, 18, 20 en 24.

Nieuwe bestuurder: Rob Sakko
De Stichting Codenz heeft een
nieuwe bestuurder: Rob Sakko.
Sakko begint per 1 augustus a.s. aan
zijn werkzaamheden. Meer hierover
in de bijlage bij dit ‘t(h)intje.

Welkom op De Regenboog!
Een hartelijk welkom aan Vegas
Klomp (geb. 19 april 2014). Vegas
werd onlangs 4 en zit sinds de meivakantie in groep 1/2 bij juf Janny.
We wensen haar een heel fijne
schooltijd op De Regenboog!
In het kader van de nieuwe privacywet worden bij nieuwe leerlingen
geen adressen meer vermeld.

Avondvierdaagse
In veel gemeenten werd deze week
de Avondvierdaagse gehouden, Zeewolde is komende week van dinsdagtot en met vrijdagavond (5 – 8 juni)
aan de beurt. Er lopen ook veel kinderen en ouders van De Regenboog
mee, al is dat niet in schoolverband.
We wensen de deelnemers veel wandelplezier!

De kleuters van De Regenboog lopen
gedurende de ochtenden van de Avondvierdaagse traditioneel de ‘ochtendvierdaagse’. Elke ochtend staat
er daarbij een wandeling door de
wijk op het programma. Ouders en
grootouders worden van harte uitgenodigd één of meer ochtenden mee
te wandelen.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... vrijdag 15 juni 2018.
Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 13 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

