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Jeugdraad

Onderwijsassistente

De nieuwe jeugdraad van Zeewolde
werd donderdagmiddag 15 november
officieel geïnstalleerd. Dat gebeurde
in de raadzaal van het gemeentehuis
in aanwezigheid van leerkrachten,
ouders en soms zelfs grootouders
van de kinderen. De jeugdraad komt
een aantal keren per jaar op donderdagmiddag bijeen onder leiding van
beleidsambtenaar Stan Stokvis en
twee 'echte' gemeenteraadsleden,
Wenda Westerhuis (D66) en Helmut
Hermans (Leefbaar Zeewolde). Ook
kunstenaar Rob van den Broek zal
regelmatig 'aanschuiven'. Een paar
keer per jaar is burgemeester Gerrit
Jan Gorter er zelf bij. Zoals bij de
vergadering van donderdagmiddag,
toen
de
jeugdraadsleden
hem
plechtig moesten beloven dat zij hun
best zullen doen (met elkaar) na te
denken over hoe Zeewolde in hun
ogen nog mooier kan worden (en dan
met name voor kinderen). Jesse
(groep 8) en Charlotte (groep 7)
vertegenwoordigen De Regenboog in
de jeugdraad en Merlijn (CH-B) en
Fenna (CH-A) specifiek Christiaan
Huygens.

We zijn erg blij te kunnen melden dat
we een onderwijsassistente op De
Regenboog mogen benoemen! Per 1
december treedt Hilde Koelewijn als
zodanig aan op onze school. Hilde zal
voor ‘meer handen in de klas’ zorgen
en dan met name in groep 1/2,
groep 5/6 en groep 7/8. Hilde (42)
woont in Zeewolde, is getrouwd en
moeder van vier kinderen (alle vier
jongens) en heeft veel ervaring in
het werken met kinderen. Ze zal
haar werkzaamheden verdelen over
vier dagen (maandag tot en met
donderdag). We heten onze nieuwe
onderwijsassistente van harte welkom op De Regenboog en hopen dat
zij er een fijne tijd mag beleven!

Spreekavond
Maandagavond 19 november is de
eerstvolgende spreekavond (zie mail
vorige week).

Leerlingenraad
De leerlingenraad kwam vrijdagochtend 16 november weer bijeen. De

kinderen buigen zich maandelijks
over zaken als invulling pauzes, het
gebruik van het schoolplein en het
speelveld en wat er op school allemaal gebeurt (en misschien wel anders moet). Verrassend met welke
ideeën de kinderen regelmatig komen! In de leerlingenraad zitten Jolien en Wesley uit groep 5/6, Judith
en Jan uit groep 7/8, Hadassah en
Rafael uit CH-A en Benthe en Stef uit
CH-B.

Oog voor elkaar…
We kregen een vraag van onze buren
van ’t Wold. Een van de ouders die
zijn kinderen er dagelijks brengt en
haalt, is visueel beperkt. Met de
noodzakelijke hulpmiddelen weet de
man z’n weg gelukkig goed te
vinden, omdat hij die feilloos kent.
Daarbij maakt hij gebruik van het
voetpad, óók het voetpad dat voor
De Regenboog langs loopt. Nu staan
hier juist op het tijdstip van brengen
en halen veel ouders te wachten of
gewoon met elkaar te praten. Het
verzoek van onze buren is of het
voetpad zoveel mogelijk vrij kan
blijven en of het wachten bijvoorbeeld ook op het schoolplein kan. Zo
kunnen we ook op die wijze rekening
houden met anderen en letterlijk oog
hebben voor elkaar.

Bezoek uit Burkina Faso
We kregen donderdag 15 november
'hoog' bezoek uit het Afrikaanse
Burkina Faso. Op uitnodiging van
Zeewolde Werelddorp waren de burgemeester van Gaongho en de presi-

dent van de regio aldaar in Nederland. De heren werden ontvangen op
het gemeentehuis van Zeewolde,
RSG Levant (voor het voortgezet
onderwijs) en De Regenboog/Christiaan Huygens (voor het basisonderwijs). Het gezelschap ging in gesprek
met de kinderen van groep 7/8 van
De Regenboog (juf Ellen) en die van
de groep CH-B (juf Suzanna). Er was
een tolk bij, zodat taal geen
belemmering hoefde te vormen. In
groep CH-B waren er kinderen die
hun vraag rechtstreeks in het Frans
stelden!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wordt het leven daar beter van?’ is
de vraag die wordt gesteld in week
47 (maandag 19 tot en met vrijdag
23 november). Simson is volwassen
geworden. Hij hoort bij God, God
geeft hem kracht. Deze week lezen
we over Simson en wat hij met zijn
kracht doet. Maar of het er beter van
wordt…? De verhalen zetten de
kinderen aan het denken of sterk zijn
je kan helpen en of geweld de juiste
oplossing is. De verhalen komen uit
Richteren 14 en 15.
In week 48 is het thema ‘Geen haar
op mijn hoofd’. Simsons kracht is
verbonden met zijn lange haren, die
niet geknipt mogen worden. Dat is
Simsons geheim. Delila, een Filistijnse vrouw, probeert Simsons geheim te ontdekken. Lukt het Simson
om zijn geheim te bewaren? De
kinderen denken aan de hand van
deze verhalen na over wanneer je
een geheim moet bewaren en
wanneer je een geheim wel kunt

vertellen. De verhalen komen uit
Richteren 16.

Kerstlichtjestocht
We gaan Kerst dit jaar op De
Regenboog/Christiaan Huygens op
een heel bijzondere manier vieren.
Op woensdag 19 december organiseren we als school een lichtjestocht
door Zeewolde-Noord. Dat is een
tocht waarbij we Kerst met elkaar
beleven. De tocht start vanaf het
schoolplein en we komen uiteindelijk
ook weer bij de school aan. Onderweg komen de deelnemers aan de
tocht allerlei onderdelen uit het
Bijbelse kerstverhaal tegen.
De
tocht wordt met het gezin gelopen, in
een groep met andere gezinnen (dat
wordt door school ingedeeld). Ook
kinderen van het gezin die niet op
school zitten, zijn natuurlijk welkom
om mee te lopen. Om 18.00 uur
starten de eerste gezinnen. De tocht
zelf duurt ongeveer drie kwartier.
Daarna wordt er nog gezamenlijk
gezongen in de hal van de school en
is er ter afsluiting een samenzijn op
het schoolplein.
We zoeken nog ouders en/of grotere
kinderen die het leuk vinden onderweg bijvoorbeeld herder of ‘wijze’ te
spelen. Wie dit wel wat lijkt kan
contact opnemen met juf Esther of
juf Wendy. Tevens blijven we de glazen potten (voor de lichtjes onderweg) nog even doorsparen!
Zie de speciale brief over dit
onderwerp! We willen namelijk ook
graag uiterlijk vrijdag 23 november
weten op hoeveel deelnemers aan de
tocht we kunnen rekenen.

Kerk-school-gezinsdienst
bovenbouw zondag 4 november
Er kwamen zondagmiddag 4 november veel kinderen uit de bovenbouw
met hun ouders naar de kerk-schoolgezinsdienst in Open Haven. Ds. Lex
Boot leidde de dienst, die als thema
'Ga in vertrouwen' had. De dienst
was gedegen voorbereid, zat goed in
elkaar en de uitvoering mocht er
eveneens zijn. Er waren verhalen,
liederen, gebeden, een toneelstukje,
een zelfgemaakte film en elke groep
had daarbij een eigen aandeel.
De kerk-school-gezinsdienst van de
onderbouwgroepen 1 tot en met 4 is
op zondag 17 februari 2019 in Open
Haven, ook weer om 16.00 uur.

Studieochtend Samen op Aarde
Het schoolteam van De Regenboog
heeft woensdag 28 november een
studieochtend over Samen op Aarde.
De kinderen zijn die ochtend daarom
vrij. De kinderen van Christiaan
Huygens hebben ’s ochtends wel
gewoon school.

Automatische incasso’s
Komende week (maandag 19 tot en
met vrijdag 23 november) zullen de
ouderbijdragen automatisch worden
geïncasseerd. Ouders/verzorgers die
geen incasso hebben afgegeven,
krijgen schriftelijk een verzoek om
betaling. Automatische incasso’s zijn
op school te verkrijgen, dat scheelt
weer administratiekosten!

In de week erop (maandag 26 tot en
met vrijdag 30 november) worden de
bedragen voor het overblijven automatisch geïnd. Dit laatste geldt alleen voor De Regenboog (dus niet
voor Christiaan Huygens).

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 30 november 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 28 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

