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Leerlingenraad
De leerlingenraad van De Regenboog
/Christiaan Huygens heeft vrijdagmorgen 21 september voor het eerst
vergaderd dit schooljaar. Het betrof
vooral kennismaken met elkaar en er
samen over praten wat de leerlingenraad zoal inhoudt. Dit jaar zitten in
de leerlingenraad: Wesley en Jolien
uit groep 5/6, Jan en Judith uit groep
7/8, Rafael en Hadassah uit CH-A en
Stef en Benthe uit CH-B.

Geslaagde informatieavond
Wat een geweldige opkomst bij de
informatieavond, woensdag 19 september! In sommige klassen waren
alle ouders met hun kind(eren) aanwezig, in de andere waren hooguit
één of twee ouders verhinderd. Zodoende kon er heel veel informatie
worden uitgewisseld en was dit qua
communicatie een perfecte start van
het nieuwe schooljaar!

Schoolkorfbal
Supporters van de groepen 4 en 5
zijn vanmiddag (vrijdag 28 septem-

ber) na schooltijd van harte welkom
bij het schoolkorfbaltoernooi van KV
Wolderwijd op sportpark De Horst!
Het toernooi begint om 15.45 uur.
Korfballers, begeleiders en supporters veel plezier!

Stagiaires
Twee groepen hebben dit schooljaar
een stagiaire. In groep 1/2 bij juf
Janny is dat Wendy Termaat (via
Accent in Nijkerk) en in groep 4 bij
juf Annelies en juf Wendy Nienke
Verhoef (via PABO Windesheim).
Wendy en Nienke zijn er allebei op
donderdag en soms ook nog op een
andere dag. We hopen dat de twee
dames een heel fijne en leerzame tijd
op De Regenboog mogen hebben.

Juf Esther is er weer!
Juf Esther is weer begonnen! Geen
leuk begin van het nieuwe schooljaar
dat ze zolang afwezig was vanwege
een nare val thuis, maar we zijn blij
voor haar en haar groep (3) dat ze
haar werk kon hervatten!

Project 100 jaar Zuiderzeewet
De Regenboog doet mee aan het
project ‘Waterdicht’ (vanwege ‘100
jaar Zuiderzeewet’). Dit jaar is het
honderd jaar geleden dat de Tweede
Kamer akkoord ging met het plan de
Zuiderzee af te sluiten van de
Noordzee, waardoor jaren later de
Flevopolder kon ontstaan. Via het
project ‘Waterdicht’ komen er verschillende kunstenaars naar De Regenboog (zoals Ella Steenmeijer en
Gonny Geurts), die met de kinderen
aan de slag gaan de honderdste
verjaardag van de Zuiderzeewet te
‘verbeelden’. De afsluiting van het
project wordt gehouden op donderdag 18 oktober in De Verbeelding in
Zeewolde-Zuid. De Regenboog (er
doen meer scholen aan het project
mee) is aan de beurt van 08.45 tot
09.15 uur. Vervoer van en naar De
Verbeelding wordt per groep geregeld. Wel willen we vragen of alle
kinderen deze donderdagochtend 18
oktober uiterlijk om 08.20 uur op
school aanwezig willen zijn. Enne…
ouders zijn ‘s morgens ook van harte
welkom in De Verbeelding!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Kun jij dat oplossen?’ is het thema
van week 40 (maandag 1 tot en met
vrijdag 5 oktober). Honger, dorst en
ruzie in de eindeloze woestijn. Het
volk Israël moppert. Mozes, jij hebt
ons hier gebracht. Jij moet alles
oplossen voor ons. Jij bent toch een
goede herder? Herken je dat? En jij
dan, jij bent toch onze juf, onze
meester, kom maar op met je oplossing, als wij het niet meer weten. Er

zijn ook dingen die niemand zomaar
op kan lossen. We mogen erop
vertrouwen dat we daarmee altijd bij
God terecht kunnen. De verhalen
komen uit Exodus 16, 17 en 18.
In week 41 (maandag 8 tot en met
vrijdag 12 oktober) is het thema ‘Pas
op! Breekbaar!’ Voor God zijn
mensen kostbaar, dat leren we deze
week. We horen over de ontmoeting
van Mozes met God en hoe Mozes en
het volk Israël de tien leefregels
krijgen. Mozes schrijft de regels op
twee stenen, twee kostbare platen
om zuinig op te zijn. Met de verhalen
denken de kinderen na over dingen
in hun leven waar ze zuinig op zijn.
De verhalen komen uit Exodus 19,
20 en 31.

Kids Top 20: Regenboog/CH op tv!
Wat was dat ontzettend leuk, afgelopen zaterdagochtend 22 september,
De Regenboog/Christiaan Huygens
op tv bij de Kids Top 20! En dan ook
nog door de presentatrice Stephanie
‘de meest kleurrijke basisschool van
Nederland’ worden genoemd… Vrijwel alle kinderen hebben zichzelf
kunnen ‘terugzien’ op tv! Mocht
iemand de aflevering niet hebben
gezien (en dat toch willen), op internet is het heel gemakkelijk te vinden!

Open dag woensdag 17 oktober
Op woensdag 17 oktober van 09.00
tot 12.00 uur is er weer een open
ochtend voor aspirant-ouders. Zoekt
iemand in uw buurt of vriendenkring
nog een basisschool voor zijn/haar

kind, geef dan even door dat de open
ochtend ook op De Regenboog is!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

Schoolleidersregister

… vrijdag 12 oktober 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 10 oktober.

Ondergetekende, Mannes Schoppink,
heeft deze week op Windesheim samen met enige andere directeuren
van de Stichting Codenz de posthbo-opleiding ‘herregistratie schoolleidersregister’
afgerond.
Daarbij
ging het om twee modules: ‘Persoonlijk leiderschap’ en ‘Kennis- en kwaliteitsontwikkeling’. In the pocket,
zoals dat zo mooi heet!

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

