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Welkom op De Regenboog!
We heten alle nieuwkomers van
harte welkom op De Regenboog/
Christiaan Huygens en hopen dat zij
er een fijne tijd mogen doorbrengen!

Informatieavond
De informatieavond voor de vijf
reguliere groepen van De Regenboog
(dus niet voor de CH-groepen) wordt
gehouden op woensdag 19 september a.s. In alle groepen wordt verteld
wat de hightlights van het desbetreffende leerjaar zijn. De avond
begint om 19.30 uur met koffie/thee
in de hal. We hopen ’s avonds zoveel
mogelijk ouders te mogen verwelkomen! De kinderen zelf mogen ook
meekomen, sterker nog, wie kunnen
hun ouders beter vertellen wat er in
hun klas te doen is dan zij?

Overblijven
Kinderen die tussen de middag overblijven op school, dienen een placemat of theedoek van huis mee te nemen. Zodoende kunnen broodkruimels gemakkelijker worden opge-

ruimd en is de tafel ook weer schoon
voor het kind dat er ’s middags achterzit!

Spreekavond
We hebben weer een spreekavond
gepland waarop we graag alle
ouders/verzorgers willen ontmoeten.
Over en weer kunnen dan verwachtingen worden uitgesproken voor het
nieuwe schooljaar. De spreekavond
wordt gehouden op woensdag 26
september a.s. Wie ’s avonds niet
kan, mag ook een andere afspraak
met de leerkracht(en) maken. Bij de
klassen zullen intekenlijsten komen
te hangen. Wie zich niet inschrijft,
krijgt een uitnodiging van de leerkracht. De CH-groepen hebben eigen
spreekavonden.

Ouderraad
Nieuw in de ouderraad zijn dit
schooljaar Femke Rebel, Minnie van
Dijkhuizen en Maria Veldboom. We
hopen dat zij een heel plezierige tijd
in onze OR mogen hebben! Jolanda
van Maanen en Wendy den Heijer
namen afscheid. We bedanken beide
dames voor het vele werk dat zij de

afgelopen jaren voor de OR hebben
gedaan! Tevens nam de ouderraad
afscheid van Carla Gaal, die enige
jaren de financiën van de OR
verzorgde. Carla deed dat op uiterst
plezierige en nauwgezette wijze.
Daarbij heeft ze de ‘boeken’ keurig
achtergelaten. We zijn haar daarvoor
veel dank verschuldigd. Carla, heel
hartelijk dank! Carla’s taak als
penningmeester van de ouderraad
wordt overgenomen door Dinette
Fijan en Willeke de Ruijter. We
wensen de beide dames evenveel
succes als hun voorgangster!

uur met de lessen kunnen beginnen,
ouders komen daarom (met uitzondering van groep 1/2 en 3) niet in
de klas. Na de ochtendpauze om
10.40 uur en de middagpauze om
13.10 uur gaan de kinderen samen
met de leerkracht naar binnen.

Welkom meester Robin!

Vertelrooster Kind op Maandag

Naast juf Claudia en juf Ellen hebben
we deze week nog een nieuwe leerkracht: meester Robin van der Wal.
Meester Robin geeft op donderdagmiddag gymnastiek aan de groepen
4, 5/6 en 7/8. Hij verzorgt de
toestellessen. Daarbij was hij donderdag 30 augustus ook nog eens
jarig. Andreas en Joël uit groep 5/6
boden hem daarom een kleine attentie aan namens de kinderen en het
schoolteam. De eerste les klonk alvast als een klok en een goed begin
is het halve werk! We wensen meester Robin fijne donderdagmiddagen
met de kinderen van De Regenboog!

Op De Regenboog werken we met
Kind op Maandag als godsdienstmethode. ‘Wie ben jij eigenlijk?’ is
het thema van week 36 (maandag 3
tot en met vrijdag 7 september). Wie
je bent heeft te maken met waar je
vandaan komt, uit welke familie en
uit welke cultuur. Het verhaal van
Mozes begint met vreemdelingen:
het volk Israël is vreemdeling in
Egypte. Mozes, een Israëliet, wordt
door de dochter van de farao
geadopteerd en groeit op aan het
hof. Maar wie is hij, een Israëliet of
een Egyptenaar? Met deze verhalen
ontdekken de kinderen dat je roots
een belangrijk deel van je identiteit
zijn! De verhalen komen deze week
uit Exodus 1 en 2.
Het thema van week 37 (maandag
10 tot en met vrijdag 14 september)
is: ‘Ik heb jou nodig’. Mozes vluchtte
naar het land Midjan en is daar een
nieuw leven begonnen. Dan hoort hij
een stem, de stem van God, die zegt
dat Hij Mozes nodig heeft. Mozes

Ouders brengen
binnen (of niet)

hun

kinderen

Ouders/verzorgers zijn ’s morgens
vrij hun kinderen naar binnen te
brengen. Het mag, maar is niet
verplicht! Het binnenbrengen mag tot
de klas. We willen graag om 08.45

Ochtendpauze
We hebben onze ochtendpauze geruild met onze gewaardeerde buren
van ’t Wold. De Regenboog/Christiaan Huygens heeft voortaan pauze
van 10.45 tot 11.00 uur.

moet naar de farao gaan om het volk
te bevrijden. Het is geen eenvoudige
opdracht en Mozes probeert er
onderuit te komen. Maar met de hulp
van zijn broer Aäron gaat Mozes toch
op weg. De kinderen ontdekken dat
God mensen nodig heeft. De verhalen komen uit Exodus 3 en 4.

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.
We hebben het inzamelen van de
rugzakken met vier weken verlengd
tot en met vrijdag 28 september.
Potloden, kleurpotloden, stiften en
schriften zijn trouwens ook van harte
welkom! Gunt u / gun jij kinderen in
Servië je oude rugzak en andere
schoolspulletjes?

Kids Top 20
De Regenboog is samen met ’t Wold
uitgenodigd voor opnames van het
tv-programma Zapp Kids Top 20. De
opnames, die worden gehouden op
dinsdag 11 september, vinden plaats
in theater The Lux aan het Raadhuisplein. Namens De Regenboog/Christiaan Huygens zijn groep 7/8 en de
beide CH-groepen van de partij. De

uitzending is zaterdagmorgen
september (08.10-08.40 uur).
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Rapporten graag retour
De meeste kinderen brachten na de
zomervakantie hun rapport reeds
terug op school. Misschien dat
familieleden hier en daar nog een
enkel rapport moeten bekijken (en
daar iets voor willen geven…), we
zien de rapporten graag uiterlijk
vrijdag 7 september terug op school.

Toestemming gebruik beeldmateriaal
Voor het gebruik van beeldmateriaal
van kinderen voor schoolgids, website, 't(h)intje en Facebook is toestemming
van ouders/verzorgers
nodig. Mede in het kader van de
nieuwe privacywetgeving hebben we
hiervoor een door u ondertekend formulier nodig. In een aparte bijlage
treft u dit formulier aan. Wilt u het
formulier invullen en vervolgens (laten) inleveren op school? Uiteraard
mag het formulier ook worden gescand en vervolgens teruggemaild.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Chinees leren?
Een mooie uitdaging voor meer- en
hoogbegaafde kinderen van 7 tot 12
jaar: Chinees leren! Straks heb jij
een streepje voor, de Chinese economie groeit en China en Nederland
werken steeds meer samen! Hoe jonger, hoe sneller je een vreemde taal
beheerst. Je leert (Mandarijn) Chi-

nees spreken, verstaan, lezen en
schrijven. De startdatum van de
cursus is 15 september en de lestijden kunnen worden overlegd (zaterdagochtend of woensdagmiddag). De
prijs per pakket van tien lessen
bedraagt € 85,-. De lesduur is 60
minuten (bij 3 of 4 deelnemers) of
70 minuten (bij 5 of 6 deelnemers).
De leslocatie is Reeënspoor 123 en
de lessen worden gegeven door Li
Xue (de moeder van Boris uit groep
5/6). Voor vragen, bijvoorbeeld over
een proefles: lixue1966@gmail.com,

06-50627926 en www.chinees-lerenzeewolde.nl.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 14 september 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 12 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

