Jaargang 2018-2019 - Nummer 3 - Vrijdag 14 september 2018
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 highlights van het desbetreffende leerjaar zijn. De avond begint om 18.30 uur met koffie/thee in
de hal. U / jij komt toch ook?

Spreekavond
We hebben voor De Regenboog 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.

Wanneer is het vakantie?
De
schoolvakanties
voor
schooljaar 2018-2019 zijn:

Kerstvakantie:
maandag 24 december t/m vrijdag 4
januari
Voorjaarsvakantie:
maandag 25 februari t/m vrijdag 1
maart
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag,
Pasen en Koningsdag):
vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei
Pinksteren:
maandag 19 juni
Zomervakantie:
maandag 22 juli t/m vrijdag 30
augustus (kinderen reeds vrij vrijdag
19 juli)
De studiedagen van het schoolteam
staan op de lijst bijzondere data.
Deze kunnen bij De Regenboog afwijken van die van Christiaan Huygens.

Schoolgids
het

Herfstvakantie:
maandag 22 t/m vrijdag 26 oktober

De schoolgids voor het schooljaar
2018-2019 is te downloaden via de
website
van
De
Regenboog
(www.pcbsregenboog.nl).

Juf Esther

Welkom, Bob!

Juf Esther had een nogal ongelukkige
start van het nieuwe schooljaar! Ze
maakte twee weken geleden ’s
nachts thuis een lelijke val en liep
daarbij een hersenschudding op.
Esther is weliswaar herstellende,
maar heeft nog regelmatig hoofdpijn
en zal ook komende week nog niet
op school zijn. We wensen haar van
harte beterschap en hopen dat ze
binnenkort haar werk in de groep (3)
weer mag oppakken.

We zijn heel blij dat Bob Baljon (de
partner van juf Suzanna) voor twee
dagdelen klusser op De Regenboog
wil worden. Bob zit momenteel, zoals
dat zo mooi wordt genoemd, ‘between two jobs’. Als school hebben
we wel werk voor hem! Zo verricht
Bob allerlei schilder-, onderhouds- en
andere klussen in en rond de school.
En wie goed heeft opgelet, kan de
hand van Bob op allerlei plekken al
zien! Bob, welkom!

Geen vermelding van verjaardagen
meer in ‘t(h)intje

Vertelrooster Kind op Maandag

Verjaardagen van kinderen worden
niet meer vermeld in ‘t(h)intje. Natuurlijk is dat jammer, maar in het
kader van de vernieuwde privacywetgeving zou ook hiervoor toestemming moeten worden gevraagd van
ouders/verzorgers. Als ouders niet
akkoord gaan, zijn er dus kinderen
die niet meer worden gefeliciteerd.
En we kunnen niet het ene kind wél
feliciteren en het andere niet…

Afscheid Jarno
Jarno Oostra werkte sinds begin dit
kalenderjaar via een Wajonguitkering
op De Regenboog als conciërge. Het
bleek uiteindelijk dat dit werk toch
niet Jarno’s ‘ding’ was. Daarom
hebben we onlangs in goed overleg
afscheid van elkaar genomen. We
hopen dat Jarno elders zijn draai wél
mag vinden.

‘Weg!’ is het thema van week 38
(maandag 17 tot en met vrijdag 21
september). Het volk Israël heeft het
zwaar. In Egypte zijn ze niet vrij,
maar moeten ze als slaven werken.
Ze willen niets liever dan weg uit dat
verschrikkelijke land. Maar de farao
laat het volk niet gaan. God straft de
farao en alle Egyptenaren. Tien
plagen volgen elkaar op tot de farao
roept: “Weg! Ga weg van hier!” Zo
bevrijdt God het volk uit hun
slavenbestaan. De verhalen komen
uit Exodus 5, 7 en 12.
Het thema van week 39 (maandag
24 tot en met vrijdag 28 september)
is: ‘Wie kan ons redden?’. Het volk
Israël is weg uit Egypte, maar vindt
het moeilijk om te vertrouwen op
God. Als ze worden achtervolgd door
de farao en zijn leger, voor de zee
komen te staan en ze geen water
hebben in de woestijn, zien ze geen
uitkomst meer. Ze mopperen en
vragen: ”Wie kan ons redden?”
Gelukkig gaat God met hen mee.
Ook de kinderen komen weleens in

de problemen. Wie kan hen dan
helpen? De verhalen komen uit
Exodus 14 en 15.

Kids Top 20
De Regenboog werd samen met onze
buren van ’t Wold uitgenodigd voor
opnames van het tv-programma
Zapp Kids Top 20 (AVROTROS). De
opnames werden gehouden op dinsdag 11 september in theater The Lux
aan het Raadhuisplein. ’s Morgens
was er een ‘overval’ op school.
Namens De Regenboog/Christiaan
Huygens waren groep 7/8 en de
beide CH-groepen van de partij. De
uitzending is zaterdagmorgen 22
september (08.10-08.40 uur), die
van ’t Wold is zaterdag 15 september
al te zien (zelfde tijd, zelfde zender).
Wilt u / wil jij weten wat een ‘doelpuntenapplaus’ is? Kijk dan in ieder
geval!

Kleuterhuisje/glijbaan
Tjeerd de Vries, de vader van Tijl uit
groep 1/2, heeft het kleuterhuisje en
bijbehorende glijbaan onder handen
genomen. Op de foto is heel mooi te

zien hoe het was en hoe het is.
Tjeerd, heel hartelijk bedankt!

Korfbal
De Regenboog neemt op vrijdag 28
september na schooltijd met groep 4
en groep 5 deel aan het Bakker Bart
schoolkorfbaltoernooi. Het betreft alweer de 23e editie! Het is voor
kinderen ook mogelijk een van de
gratis korfbaltrainingen bij te wonen.
Deze worden gehouden op vrijdag 14
en vrijdag 21 september van 17.00
tot 18.00 uur. Plaats van handeling is
het korfbalveld van KV Wolderwijd op
sportpark De Horst.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 28 september 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 26 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

