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Sinterklaas woensdag 5 december
Sinterklaas arriveerde zaterdagmiddag 24 november in Zeewolde. En op
zijn verjaardag, woensdag 5 december, komt hij naar De Regenboog/
Christiaan Huygens! Sterker nog: op
het schoolplein staat een schaftkeet,
die in deze drukke tijd wordt gebruikt
als slaapplaats van de goedheiligman
en tevens als pakhuis voor alle
cadeautjes. We boffen als school
toch maar!
De kinderen gaan 5 december ’s
morgens na de bel van 08.40 uur
gewoon naar binnen en wandelen
dan eventueel met hun ‘maatje’ naar
de hal van de school. Uiteraard mogen de ouders daar ook bij zijn. Het
is altijd spannend wanneer en hoe de
Sint en zijn Pieten arriveren, maar
we verwachten hem heel snel (dat
heeft hij immers beloofd). Meer
kunnen we er dus ook nog niet over
vertellen, maar ouders mogen er bij
de ontvangst gewoon bij zijn. De Sint
verblijdt daarna eerst de groepen 1
tot en met 3 in het speellokaal met
een bezoek en daarna de midden- en
bovenbouwgroepen en de beide CHgroepen. De goedheiligman brengt
indien nodig ook nog een bezoekje

aan
de
zieke
kinderen
thuis.
Natuurlijk hopen we dat dat laatste
niet nodig is! We kijken altijd uit naar
de vijfde december en hopen dat het
ook dit jaar weer een groot feest
mag worden!

Kerstlichtjestocht 19 december
We hebben inmiddels genoeg glazen
potjes voor de kerstlichtjestocht van
woensdag 19 december a.s. Er
hoeven dus geen potjes meer te
worden gebracht. Hartelijk dank voor
het helpen inzamelen!
Vrijwel
alle
gezinnen
van
De
Regenboog/Christiaan Huygens hebben zich opgegeven voor de kerstlichtjestocht. De uitnodigingen met
daarop de starttijden worden na
Sinterklaas aan de kinderen meegegeven.

Rosalie voorleeskampioen
Rosalie van der Meer uit de groep
CH-B is donderdagochtend 29 november uitgeroepen tot voorleeskampioen
van
De
Regenboog/
Christiaan Huygens. Rosalie las voor
uit ‘Ik ben Vincent en ik ben niet
bang’ van Enne Koens. De andere

finalisten waren Jesse Fijan uit groep
7/8 en Louelle Jansen uit groep CHA. Het publiek bestond uit de drie
deelnemende groepen, waarbij elke
groep een jurylid had afgevaardigd.
Voorzitter van de jury was Jacqueline
van ’t Zelfde van de FlevoMeer Bibliotheek. Alle finalisten kregen van de
jury enige ‘tips en tops’. Rosalie gaat
onze school nu vertegenwoordigen
bij de plaatselijke voorleesfinale in
het voorjaar. Toitoitoi alvast!

Promotiefilmpje
Jessica van den Bergh en haar
cameraman
(VogaMedia)
waren
donderdag 29 november op school
om opnames te maken voor promotiefilmpjes van zowel De Regenboog als Christiaan Huygens. In alle
klassen werd er een kijkje gemaakt
en vastgelegd. We zijn heel benieuwd naar het eindresultaat (en
hopelijk u en jullie ook) en gaan dat
binnenkort delen via onze kanalen.

Koptelefoons
Op school wordt steeds meer gebruikgemaakt van chromebooks. In
het lesprogramma van bijvoorbeeld
rekenen en taal/spelling worden ze
volop ingezet in het lesprogramma.
Vaak zijn hier koptelefoons bij nodig.
Helaas zijn deze door het vele gezamenlijke gebruik nogal kwetsbaar.
Vraag is daarom of kinderen van
thuis een eigen koptelefoon mee
willen nemen. Op spullen van jezelf
ben je over het algemeen zuiniger en
die hoef je in principe ook niet te
delen met anderen.

Vertelrooster Kind op Maandag
We zijn aangekomen in de periode
van Advent, waarin we ons voorbereiden op de komst van Jezus. In
deze weken speelt tellen een belangrijke rol. De keizer wil de
mensen in zijn rijk tellen, wij tellen
de dagen en weken af naar Kerst. In
de verhalen gaat het over gewone
mensen die voor God heel belangrijk
zijn: de priester Zacharias, de jonge
vrouw Maria en de herders in het
veld. Zij tellen mee in het verhaal
van God en de mensen. Het thema
van deze weken is dan ook: ‘Tel je
mee?’. De verhalen in week 49
(maandag 3 tot en met 7 december)
en die in week 50 (maandag 10 tot
en met vrijdag 14 december) komen
allemaal uit Lucas 1. Steeds wordt
een klein stukje uit Lucas’ eerste
hoofdstuk behandeld.

Overblijven
Het gebeurt regelmatig dat ouders
vragen hebben over het overblijven
tussen de middag. Dan is het wel
handig te weten waar je moet zijn!
Onze overblijfcoördinator is sinds
begin dit schooljaar Janneke Damer,
de moeder van Noah uit groep 1/2.
Meer informatie is te verkrijgen via
haar e-mailadres:
overblijvenderegenboog@gmail.com.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 14 december 2018. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 12 december.

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

