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Afscheidsmusical groep 8
‘Het dak eraf’ luidde de titel van de
afscheidsmusical van groep 8 van De
Regenboog. Vrijdagmorgen 6 juli
werd de generale gespeeld voor de
rest van de school, vrijdagavond was
de ‘echte’ uitvoering voor de ouders
en grootouders van de kinderen.
Tijdens
het
‘officiële’
gedeelte
gedurende de tweede helft van de
avond waren er liedjes, korte
woordjes en cadeautjes voor de
schoolverlaters. Het was gewoon
beregezellig! Groep 8, het ga jullie
goed! Kom nog eens langs met je
rapport of om gewoon even te
buurten. Jullie moeten straks wennen, wij ook zonder jullie
.

Afscheid groep 8 CH
Wat een geweldige afscheidsavond
was het ook van groep 8 van Christiaan Huygens dinsdag 10 juli! Eerst
was er samen met groep 7 onder leiding van juf Suzanna de musical 'Het
dak eraf'. De hele hal van De Regenboog zat vol ouders en grootouders.
Het 'officiële' afscheid van groep 8 in
het eigen lokaal was ietwat intiemer.
Hierbij waren alleen de vier school-

verlaters en hun familie (en uiteraard
het onderwijzend personeel). De
betrokken kinderen werden nog één
keer in het zonnetje gezet met
toespraken, gedichten en cadeautjes.
Daarna was er in de hal nog een
(heel) gezellig samenzijn.

Afscheid juf Hetty
Groep 6/7a bereidde juf Hetty de
Jager woensdag 4 juli een onvergetelijk afscheid voor. De hele dag
klonk als een klok! Op de foto Jan en
Reina Assies, die juf Hetty, Teun,
Peter (speciaal over uit Canada!) en
Maarten met een koets van huis
kwamen halen. De dag vol verdere
verrassingen
moest
toen
nog
beginnen…
Dank natuurlijk aan een ieder die
deze geweldige dag hielp voorbereiden en uitvoeren: juf Gerrie
Looman, klassenmoeder Hilde Ruizendaal, ouders en kinderen van
groep 6/7a en alle collega’s van juf
Hetty!

Ouderbedankmiddag
Maandagmiddag 2 juli was de ouderbedankmiddag. Veel moeders en een

enkele vader waren aanwezig in de
hal van de school. We zongen een
lied met de kinderen en hadden een
‘FANTAstische’ verrassing voor de
aanwezige hulpouders. Daarna was
er nog een gezellig samenzijn met
koffie/thee en iets lekkers. Het lied
dat we zongen was geïnspireerd op
een niet nader te noemen populaire
tv-serie van het afgelopen seizoen:
“Hallo allemaal, wat fijn dat u hier
bent.
Helpt u voor het eerst hier of bent u
al bekend?
Stamp met je voeten, zet je handen
in je zij.
U bent echt fantastisch en daarom
zijn we blij!”

Kersenplaag
Het kan de afgelopen weken niemand zijn ontgaan dat er kersenbomen langs het Jolpad staan
.
Kersen zijn mooi, maar hier was
sprake van overlast en niet zo’n klein
beetje ook. We zijn in gesprek met
de gemeente over nut en noodzaak
van kersenbomen op déze plaats,
want dit moet volgend jaar niet wéér
gebeuren!

Bolera Palms School
We boden Trijnet van Haaren-Paulus
vrijdag 29 juni aan het eind van de
ochtend met de hele school een
cheque aan van € 400,- voor de
Bolera Palms School in Malawi.
Trijnet en haar man Jurriaan van
Haaren richtten enige jaren geleden
een stichting op, die geld genereert
voor de school in het straatarme land
in Afrika. Juf Esther maakte het

bedrag de genoemde vrijdag bekend,
samen met Merel en Joshua uit groep
4/5. Trijnet (in een ver verleden zelf
leerling van De Regenboog!) was
zeer in haar nopjes met de cheque!
In 2019 gaan enige jongeren van de
Protestantse Gemeente Zeewolde op
werkvakantie naar Malawi (zoals dat
vorig jaar gebeurde naar Kenia) en
zijn daarbij dan tevens van plan
allerlei klusjes te doen op de Bolera
Palms School. Het geld was bijeen
gezameld dankzij ‘Zending en andere
goede doelen’.

VakantieBieb
Dankzij de VakantieBieb kunnen
kinderen in de zomer doorlezen. Dat
is een geweldige ontwikkeling, want
doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau. Ook
deze zomer staan er maar liefst 60
e-books in de VakantieBieb, waarvan
meer dan 30 jeugdtitels. De app is te
downloaden van 1 juli tot en met 31
augustus en is een zomercadeautje
van de Bibliotheek. Een lidmaatschap
is niet nodig. Kinderen van 6 tot en
met 12 jaar maken bovendien kans
op een iPad mini. Hoe? Door te laten
weten wat hun favoriete e-book uit
de VakantieBieb is en waarom. Dus
download de app!

Medezeggenschapsraad (MR)
Het afgelopen schooljaar hebben we
als MR veel besproken, nagedacht en
besluiten genomen. Dit alles steeds
in goed overleg. Gerrie en Elise
hadden hun inbreng, Pieter en Janet
dachten mee namens de ouders.
Mannes bracht ons elke keer op de

hoogte van de financiën en de laatste
veranderingen binnen de Stichting
Codenz, de school en het team van
De Regenboog/Christiaan Huygens.
Met elkaar vooruitdenken dus! Maar
ook voor ons is het nu zomervakantie, we gaan genieten van (hopelijk)
zon, vakantie en tot rust komen om
erna weer fris met elkaar te kunnen
beginnen. Wij wensen iedereen een
goede en gezellige vakantietijd toe!
Hartelijke groeten, Gerrie,
Elise, Mannes en Janet.

Pieter,

Marina van Arendonk. De eerste prijs
werd gewonnen door Hadassah uit
groep CH-A, die het nummer ‘Ooit
zal ik gaan’ van Vaiana ten gehore
bracht, de tweede prijs door Stef uit
groep CH-B en de derde door
Charlotte, Judith en Carmen uit
groep 6/7a. Er waren aanmoedigingsprijzen voor Tobias en Juliette
uit groep 3 en voor Annelot, Jolien,
Eline en Tessa uit groep 4/5. Het
geluid werd perfect verzorgd door
Job en Maxim uit groep 8.

Gymnastieklessen 2018-2019
Wisseling van de overblijfwacht
Fanny Reuvers (rechts op de foto)
stopt als overblijfcoördinator en
draagt haar taken over aan Janneke
Nijboer (links, moeder van Noah uit
groep 1/2a). We danken Fanny voor
de bijzonder prettige en zeer
nauwkeurige wijze waarop zij haar
werkzaamheden de afgelopen drie
schooljaren verrichtte en wensen
haar opvolgster Janneke heel veel
succes!

De Regenboog heeft voortaan al haar
gymlessen in sporthal Het Baken, er
hoeven dus geen groepen meer te
fietsen naar De Horst.
De twee groepen van Christiaan
Huygens hebben gym aan het begin
van de maandagochtend, groep 3
van De Regenboog heeft dat op het
eind van de woensdagochtend en de
groepen 4 tot en met 8 op de
donderdagmiddag. De toestellessen
voor groep 4 tot en met 8 worden
gegeven door gymdocent Robin van
der Wal (nieuw!).

Playback- en andere talentenshow

Fijne zomervakantie

Met een prachtige playback- en
andere talentenshow sloten we het
schooljaar 2017-2018 donderdagmiddag 12 juli af. Veertien groepen,
duo’s en solisten traden op voor de
rest van de school en enige aanwezige ouders. In de jury zaten
Merel (groep 4/5), Jesse (groep
6/7a), Jedinja (groep 7b), Tijmen
(groep CH-A), Yuna (groep CH-B) en
de
Zeewolder
cultuurmakelaar

We wensen alle kinderen en ouders
een heel fijne zomervakantie met net
zo’n strakblauwe lucht als de letters
hierboven! We hopen dat er erop
uittrekkers en de thuisblijvers mogen
genieten van de vrije weken die voor
ons liggen. De schooldeuren gaan
dicht en gaan weer open op maandag 27 augustus. Een fijne tijd!

Gun je mij je oude rugzak?
Na de succesvolle actie voor de
Bolera Palms School in Malawi gaan
we nu oude rugzakken inzamelen
voor Servië. Vorig jaar ging ons oude
schoolmeubilair er al naar toe en wat
kwam dat toen goed terecht!
Misschien hebt u / heb jij thuis nog
wel een oude rugzak en doet u / doe
jij er niets meer mee. Wel eerst even
uitwassen natuurlijk, ze kunnen gewoon in de klas worden ingeleverd.
De actie loopt tot 31 augustus, dus
ook nog na de vakantie dus. Gunt u /
gun jij kinderen in Servië je oude
rugzak?

Vakantie en afscheid
Ik ga op reis, maar niet alleen,
want de Heer gaat met me mee.
Als ik struikel, val ik niet,
omdat Hij mij altijd ziet.
Ik ga op reis en aan mijn zij,
als een schaduw, zo dichtbij
gaat mijn God die mij bewaakt.
Hij heeft alles goed gemaakt.
(naar Psalm 121)

Dag groep 8!
We begonnen dit ‘t(h)intje met groep
8 en eindigen er
ook mee.
Donderdagmorgen 12 juli werden de
schoolverlaters van De Regenboog
en Christiaan Huygens uitgezwaaid
door de rest van de school. De
achtste groepers renden over de
rode loper en door een erehaag van

kinderen en namen zodoende definitief afscheid van de school…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op…
... maandag 27 augustus (eerste dag
nieuwe schooljaar). Kopie hiervoor
dient
uiterlijk
binnen
te
zijn
donderdag 23 augustus.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

