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Actie Schoenmaatje
Wil jij iets doen voor een kind in een
arm land? Versier en vul dan een
schoenendoos. Als Schoenmaatje
laat jij weten dat je aan een vriendje
ver weg denkt. Jouw schoenendoos
wordt een onvergetelijk cadeau!
Vrijdag 19 oktober hebben we op De
Regenboog/Christiaan Huygens het
startschot gegeven voor Schoenmaatje 2018. Juf Esther vertelde
over de actie, Maud uit groep 7/8 las
een toepasselijk stukje voor uit
'Snuffie gaat op reis' van Joke Wit. Er
is intussen ook informatie mee naar
huis gegaan, kortom de schoenendozen kunnen weer worden gevuld!

Bag2School
Ook dit jaar werden er weer zakken
vol gebruikte kleding ingeleverd voor
het project 'Bag2School', een initiatief van Christiaan Huygens. Vrijdagmiddag 19 oktober werden de zakken opgehaald door vertegenwoordigers van de organisatie. Het resultaat mocht er zijn. Er werd liefst 172
kg aan gebruikte kleding ingezameld,
wat goed was voor een opbrengst

van € 51,60. Alle inleveraars bedankt!

100 jaar Zuiderzeewet / Waterdicht
In het kader van '100 jaar Zuiderzeewet' werd de weken voor de
herfstvakantie in samenspraak met
cultuurmakelaar Marina van Arendonk het project 'Waterdicht' gehouden. Donderdagmorgen 18 oktober
vond de afsluiting plaats in paviljoen
De Verbeelding. We gingen er met de
hele school naartoe. Leuk om te zien
dat er zoveel ouders en zelfs grootouders bij waren om de kunstwerken
en de verhalen over de totstandkoming van onze polder te bekijken
en/of te lezen! Bij de tentoonstelling
hoorde een fotopuzzeltocht. Winnaars waren Annelot en Tessa uit
groep 5/6. Zij kregen van Marina een
grote zak pepermuntjes om op
school op te trakteren. Jammer dat
juf Gerrie (zij coördineerde de voorbereiding op school) uitgerekend de
laatste week ziek was…

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Kom maar’ is het thema van week
45 (maandag 5 tot en met vrijdag 9

november). Mozes gaat de berg Nebo
op. Daar laat God Mozes het beloofde
land zien. Wat is dat een mooie
ervaring! Mozes is oud en sterft. Hij
mag naar God toe. Jozua wordt de
nieuwe leider van het volk. Samen
trekken ze door de rivier de Jordaan
het beloofde land binnen. Met de
verhalen van deze week verkennen
de kinderen de ervaring dat iemand
je de hand toesteekt om je verder te
helpen. De verhalen komen uit
Deuteronomium 34 en Jozua 3 en 4.
In week 46 (maandag 12 tot en met
vrijdag 16 november) luidt het
thema ‘Ben jij een engel?’. Het volk
Israël woont al lange tijd in het
beloofde land. Het volk heeft het
moeilijk. Het blijkt lastig om volgens
Gods leefregels te leven. Het volk
verkeert in oorlog met de Filistijnen.
Maar God laat zijn volk niet in de
steek. In de verhalen van deze week
komt twee keer een engel op bezoek
bij Manoach en zijn vrouw. Hij heeft
een bijzondere boodschap. De verhalen komen uit Jozua en Rechters
13.

Sint-Maarten 10 november
Het feest van Sint-Maarten wordt
sinds jaar en dag in Zeewolde gevierd. Dit jaar valt 11 november op
zondag. Veel kinderen zullen deze
avond dan waarschijnlijk niet langs
de deuren lopen en een andere
avond kiezen. Hierover zijn veel
vragen binnengekomen bij de gemeente Zeewolde en de basisscholen. De gemeente en de scholen
gaan hier echter niet over, SintMaarten is een spontaan kinderfeest!
Om te voorkomen dat kinderen op

drie verschillende avonden de deuren
langs lopen en liedjes zingen in ruil
voor snoep, kwam het directieberaad
van de basisscholen onlangs met een
pragmatisch advies: vier Sint-Maarten gezamenlijk op zaterdag 10 november! De zaterdagavond is nadrukkelijk geen principiële keuze van
de scholen, voorop staat dat SintMaarten een gezamenlijke kinderfeest is en moet blijven.

Kerk-school-gezinsdienst
bovenbouw zondag 4 november
De groepen 5 tot en met 8 en de beide CH-groepen hebben op zondagmiddag 4 november hun kerk-schoolgezinsdienst in Open Haven (16.00
uur). Dit jaar zijn we voor de twee
ksg-diensten te gast bij de Protestantse Gemeente Zeewolde in
Open Haven. De dienst op 4 november wordt geleid door ds. Lex Boot en
heeft als thema ‘Ga in vertrouwen’.
Behalve de kinderen van de genoemde groepen zijn ouders, broertjes en zusjes en andere belangstellenden van harte welkom bij de
dienst zondagmiddag.
Ds. Lex Boot was vrijdagochtend (2
november) op De Regenboog/CH om
de dienst met de kinderen voor te
bespreken. En de predikant kreeg
heel wat ‘input’!

Open ochtend 17 oktober
Er was veel belangstelling voor de
open ochtend van De Regenboog/
Christiaan Huygens op 17 oktober!
Zeven
ouderparen
waren
deze
ochtend gekomen en hebben een

rondleiding door de school gehad. In
de meeste gevallen betrof het ouders
van aanstaande vierjarigen. Bedankt
iedereen die De Regenboog/Christiaan Huygens onder de aandacht
bracht bij a.s. ouders/verzorgers!

Wist u dat / wist jij dat?
(in samenspraak met de ouderraad)
…….
de
actie
schoenendoos
(‘Schoenmaatje’) gestart is en wij
niet kunnen wachten om al die
versierde schoenendozen weg te
brengen?
……. wij volop bezig zijn met de
voorbereidingen voor Sinterklaas?
……. wij héél véél glazen potjes nodig
hebben voor de kerstlichtjestocht (en
dat er op het podium in de hal
verzameldozen staan)?

Dansen met UDX
Vrijwel de hele school kreeg deze
week als extraatje een les van
dansschool UDX. Op de foto's groep
5/6 op donderdagmiddag in Het Baken. De kinderen vonden het prachtig! De lessen werden trouwens gegeven door Samantha de Vries.
Iedereen kent haar waarschijnlijk wel
van UDX, maar... zij is ook nog eens
een oud-leerling van De Regenboog!
Naast dansinstructrice is Samantha
tegenwoordig
buurtsportcoach
in
Zeewolde. Groep 3 en 4 gaan later
nog een keer dansen.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 16 november 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 14 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

