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Schoolkorfbalfeest
De Regenboog/Christiaan Huygens
liet zich op een geweldige manier
zien bij het schoolkorfbaltoernooi van
KV Wolderwijd op vrijdag 28 september jl. voor de groepen 4 en 5. Drie
van de acht poules werden gewonnen door een van onze teams. Onze
prijzenkast was direct te klein
geworden
. Het was stralend nazomerweer, dus de vele aanwezige
ouders en opa’s en oma’s genoten
met volle teugen! Het moge voor zich
spreken dat we trots zijn op onze
jeugdige korfbalkanjers (en trouwens
ook op de kinderen van de teams die
niet wonnen)! Ouders/begeleiders,
een bedankje in jullie richting is ten
slotte ook beslist op z’n plaats!

Jesse hielpen juf Esther graag mee!
Iemand enig idee om hoeveel
rugzakken het ging? 67! Wat een
prachtig aantal! De Stichting HOE
gaat een school in Servië er blij mee
maken (dezelfde school die najaar
2016 ons oude schoolmeubilair
kreeg). Hartelijk dank iedereen die
z'n oude rugzak een tweede leven
gunde! Ook onze oude school Tshirts gaan mee naar Servië. Dan
kan daar reclame voor De Regenboog worden gemaakt
.

Onderwijsassistent
De Regenboog heeft nog ruimte voor
een onderwijsassistent(e) voor acht
uur per week (wtf 0,2). De oproep
mag worden gedeeld!

Rugzakken voor Servië
Dag van de Leraar
Er waren zoveel (oude) rugzakken
ingeleverd op school dat de kleuters
er vrijdagmorgen 5 oktober aan te
pas moesten komen om ze naar de
auto van Heidi Timmer van de
Stichting HOE (Hulp Oost-Europa) te
brengen, maar Wout, Lizzy, Joya en

Vrijdag 5 oktober jl. hing de vlag bij
school uit, want het was de Dag van
de Leraar! Om kwart over acht werd
de vlag reeds gehesen. De eerste
leerlingen waren op dat moment al
op het schoolplein. En wat doe je bij

het hijsen van de vlag? Dan ga je
samen met de 'vlag'-juf in de
houding staan
! Jesse uit groep
7/8 deed dat, samen met juf
Suzanna.

Schaakopa Harry
We hebben een schaakopa op De
Regenboog/Christiaan Huygens! Harry Jaspers Focks was enige malen
schaakkampioen van Zeewolde. Meer
bekendheid kreeg hij misschien nog
wel als predikant. Dit voorjaar ging
Harry met emeritaat. De opa van
drie kinderen van De Regenboog/
Christiaan Huygens (binnenkort vier)
geeft op vrijdagmiddag nu schaakles
aan de CH-klassen. Erg leuk en niet
minder leerzaam!

Bezoek Coloriet/De Sfinx
De kinderen van groep 7/8 hadden
voor
het
eerst
dit
schooljaar
dinsdagmiddag (9 oktober) bezoek
van bewoners en begeleiders van
Coloriet/De Sfinx. Er werden weer
erg leuke gesprekjes aangeknoopt.
Maar er werd ook gewerkt, geknutseld om precies te zijn. Het resultaat
mocht er zijn. Kijk maar eens wat er
allemaal met kalebassen werd gedaan! Daarbij was het ook nog eens
heel gezellig! In principe komen bewoners en begeleiders van Coloriet/
De Sfinx elke maand een keer langs
op De Regenboog.

Schoenendozen gezocht
We gaan dit jaar weer meedoen met
het
project
Schoenmaatje
van
Edukans. Het is hierbij de bedoeling
dat kinderen een schoenendoos
vullen voor een kind ‘ver weg’ dat
zonder de luxe die wij hebben op
moet groeien. Dit jaar gaat het om
kinderen in Albanië, Moldavië, Sri
Lanka, Irak en Ghana. Na de
herfstvakantie volgt hierover meer
informatie. Waarom dan nu al de
eerste oproep? Om alvast te kijken of
er thuis een of meer schoenendozen
te vinden zijn!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Hoe kun je dat nou doen?’ is het
thema van week 42 (maandag 15 tot
en met vrijdag 19 oktober). Als
Mozes terugkomt met de stenen
tafelen, ziet hij dat de Israëlieten een
gouden kalf hebben gemaakt als
afgodsbeeld. Hoe konden ze dat nou
doen? Uit verontwaardiging gooit hij
de stenen tafelen kapot. Wat hebben
de Israëlieten een spijt! Maar het
verbond is niet voorbij. God geeft
Mozes opnieuw zijn tien woorden van
leven. De verhalen leren de kinderen
hoe je om kunt gaan met spijt. De
verhalen komen uit Exodus 32 en 34.

Kerstlichtjestocht
We houden dit schooljaar met Kerst
een lichtjestocht door de wijk rond
De Regenboog/Christiaan Huygens.
Daarvoor hebben we héél veel glazen

potjes nodig. Deze mogen nu al
worden meegenomen naar school,
zodat we ze daar kunnen inzamelen.
Graag uiteraard voor het inleveren
goed schoonmaken en het etiket eraf
. Alvast bedankt!

Eurofittest
Hoelang doe je erover om 25 keer de
kast aan te tikken? Lukt het je om
één minuut op één been op de
omgekeerde bank te staan? Hoe ver
kun je verspringen uit stand? Hoe
groot is je handknijpkracht? Hoelang
doe je erover om 10 x 5 m te sprinten? Hoe vaak kun je crunchen in
één minuut (hele rug los, hoofd weer
op de grond)? Kinderen uit de groepen 5 tot en met 8 deden donderdagmiddag 11 oktober de 'Eurofittest'. Samantha de Vries van 'Zeewolde Sportief en gezond' kwam
daarvoor speciaal naar de gymles.
Alle metingen werden (anoniem) opgeschreven. Elke school uit Zeewolde
doet mee met de Eurofittest. Op die
manier ontstaat er een heel mooi
beeld van de fitheid van onze bovenbouwscholieren. De kinderen van
Christiaan Huygens zijn maandagochtend 15 oktober aan de beurt.

het weer dat toelaat uiteraard). Dan
zijn er regelmatig ook alweer de
eerste kinderen die tussen de middag
naar huis waren geweest. Dat is niet
de bedoeling, want dan raken de
overblijfouders het (over)zicht kwijt.
Het is vaak extra druk, omdat de
overblijvers van ’t Wold op dat
moment ook buiten zijn. Vanaf 13.00
uur mogen de ‘thuiseters’ weer bij
school zijn (op het plein of op het
veld) en op dat tijdstip komen er ook
twee
pleinwachten
naar
buiten
(leerkrachten).

Kerk-school-gezinsdienst
bovenbouw
De groepen 5 tot en met 8 en de
beide
CH-groepen
hebben
op
zondagmiddag 4 november hun kerkschool-gezinsdienst in Open Haven
(16.00 uur). Dit jaar zijn we voor de
twee ksg-diensten te gast bij de
Protestantse Gemeente Zeewolde.
De dienst op 4 november wordt
geleid door ds. Lex Boot en heeft als
thema ‘Ga in vertrouwen’. De dienst
wordt in de verschillende klassen
voorbereid. Ouders en broertjes en
zusjes zijn van harte welkom!

Extra overblijfouder groep 1/2
‘Tussen’ de middag
Veel kinderen eten ’s middags hun
boterhammetje(s)
thuis,
andere
blijven over op school. Dat kan
natuurlijk allebei. Zo rond 12.50 uur
gaan de overblijfouders op school
met de overblijvers naar buiten (als

Omdat in groep 1/2 veel kinderen overblijven zijn we voor de donderdag
op zoek naar een extra overblijfouder. Met een tweede overblijfouder hebben we meer begeleiding
voor deze groep. Wie helpt ons
(meedenken)? Reacties kunnen naar

onze overblijfcoördinator, Janneke
Damer-Nijboer - rechtstreeks of via
de mail:
(jannekenijboer@hotmail.com).

Project ‘Waterdicht’
In het kader van het project ‘Waterdicht’ (‘100 jaar Zuiderzeewet’)
kregen groep 5/6 en juf Gerrie vrijdagochtend 12 oktober bezoek van
de moeder en grootmoeder van Tessa Buth, Anita Buth en Jannie Smid.
De twee vertelden hoe zij in de jaren
’80 naar de polder waren gekomen
en hoe die pionierstijd er in het
buitengebied (Dodaarsweg) uitzag.
Het spreekt voor zich dat de kinderen
aan hun lippen hingen! En Tessa
vond het natuurlijk ook geweldig!

Afsluiting project ‘Waterdicht’
De
afsluiting
van
het
project
‘Waterdicht’ wordt gehouden op
donderdag 18 oktober a.s. in De
Verbeelding. 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!

Bag2School
Ook dit jaar doet Christiaan Huygens
mee met de kledinginzameling van
Bag2School. De opbrengst komt ten
goede aan het CH-onderwijs. Inleveren van de zakken met kleding kan
tot vrijdag 19 oktober 10.00 uur. De
rest
van
De
Regenboog
mag
natuurlijk ook best meesparen, net
als vorig jaar het geval was. Meer
informatie is te verkrijgen bij juf
Suzanna of www.Bag2School.nl.

Open ochtend 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….
… vrijdag 2 november 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 31 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

