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Sinterklaas woensdag 5 december

Clip Julia

Dat was nou ook wat, Sinterklaas
had zich woensdagmorgen 5 december, nota bene op zijn eigen
verjaardag! We zaten binnen in de
hal al op hem te wachten en de
goedheiligman lag nog vrolijk te
snurken in de juist voor hem op het
plein klaargezette schaftkeet... We
hebben de Sint vervolgens met z'n
allen wakker gezongen. Het duurde
wel even voor hij goed en wel
doorhad waar hij precies was, maar
daar hebben we hem met een
speciaal ingestudeerd dansje bij
geholpen. In de school is hij daarna
naar alle klassen geweest en overal
was het een feestje! In de onderbouw was er voor alle kinderen een
cadeautje van de Sint en in de
bovenbouw hadden de kinderen
surprises en gedichten voor elkaar
gemaakt. Heel mooi om te zien was
ook hoe kinderen uit de bovenbouw
hun ‘maatje’ uit groep 1 en 2 begeleidden. Het was echt een prachtige morgen!

Julia Kamsteeg uit groep 8 heeft
samen met haar zus en drie andere
kinderen een lied gemaakt en opgenomen in een heuse studio. ‘A child
like me’ (‘Een kind zoals ik’) is de
titelsong. Met pech vaak in de armste buurten van de armste landen
geboren en zo geronseld worden als
slaven… Dit lied is bedoeld om
mensen bewust te maken van wat er
in de wereld gebeurt!
Op dit moment zijn er meer dan 40
miljoen slaven. Hedendaagse slaven… Daarbij kun je denken aan
seksslav(inn)en, kinderen die belanden in de cyberseksindustrie, complete families die vastzitten in
steenfabrieken enz.
International
Justice Mission (IJM) wil hier een
einde aan maken en helpt zo onder
meer slachtoffers te bevrijden en
daders te berechten. De kinderen
wilden niet alleen voor zichzelf cadeautjes krijgen met Sinterklaas,
maar ook kinderen die vastzitten in
slavernij een cadeau geven. Dit cadeau heet: vrijheid. Hierbij de bijbehorende link:
https://youtu.be/KcXNs4GV1_o.

Enne…, we zijn trots op je, Julia, wat
een mooi filmpje!

Planetarium
Er stond dinsdag 4 december een
planetarium in het kleuterspeellokaal.
Sterrenkundige Lucas was
een dagje op De Regenboog/Christiaan Huygens en vertelde daarbij
alles over ons zonnestelsel. De
kinderen van Christiaan Huygens
maakten voor hun lesprogramma een
ruimtereis en de bovenbouwers van
De Regenboog liftten graag mee! De
zon, de maan, Mercurius, Venus,
Mars, Jupiter, Saturnus, de reis ging
overal naartoe. En dat telkens binnen
drie kwartier! Heel leuk en leerzaam.
En fascinerend ook trouwens.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Ontelbaar’ is het thema van week 51
(maandag 17 tot en met vrijdag 21
december). Keizer Augustus wil alle
inwoners van zijn rijk tellen. In de
kerstnacht wordt een bijzonder kind
geboren. Een kind dat zoveel meer is
dan een nummer op de lijst van
keizer Augustus. Simeon en Hanna
weten het diep van binnen: dit kind
is de Messias. Hij gaat de wereld
veranderen. De verhalen van deze
week laten de kinderen ontdekken
dat sommige dingen niet te tellen
zijn. De verhalen komen uit Lucas 2.
In week 2 van 2019 (maandag 7 tot
en met vrijdag 11 januari) is het
thema van de Bijbelverhalen: ‘Wie
wijst jou de weg?’. Deze week gaan
de wijzen op weg na het zien van
een ster. Ook Jozef en Maria gaan op

reis, op de vlucht naar Egypte. Pas
als koning Herodes dood is, kunnen
ze terug naar Nazaret. In de
verhalen van deze week wijzen een
ster, woorden van de profeten en
dromen de weg. Wie wijst jou de
weg? De kinderen ontdekken dat
anderen je daarbij kunnen helpen.
De verhalen komen uit Mattheüs 2.

Zeewolde Winterworld
Voor wie dit jaar niet op wintersport
gaat is de ijsbaan van Zeewolde
Winterworld natuurlijk een heel mooi
alternatief
. Met groep 5 tot en
met 8 van De Regenboog en de
beide
groepen
van
Christiaan
Huygens gaan we dinsdagmorgen 18
december de baan alvast ‘inwijden’
(10.00 tot 12.00 uur). Eventueel
mogen schaatsen (gratis) worden
gehuurd. Schaatsen is niet verplicht,
glijden mag ook. Zie Zeewolde Actueel voor de verdere openingstijden
van de ijsbaan!

Vuurwerk: pas op!
Lester Egger van Welkoop Zeewolde
was vrijdag 7 december bij juf Ellen
in groep 7/8 en gaf de kinderen er
uitgebreid voorlichting over vuurwerk. Hij waarschuwde voor illegaal
vuurwerk, maar ook voor de gevaren
van rotjes, astronauten en ‘onschuldig’
siervuurwerk.
Behalve
informatie had Lester, in een grijs
verleden zelf leerling van De Regenboog, voor alle kinderen een veiligheidsbril meegenomen. Die bril staat
niet alleen stoer (zie foto), maar het
is ook heel verstandig deze op 31

december ’s avonds daadwerkelijk op
te zetten. Uitkijken met vuurwerk
dus (of helemaal niet afsteken, dat is
ook geen verkeerde optie).

10 jaar Christiaan Huygens Dronten
en Zeewolde
Christiaan Huygens in Dronten en
Zeewolde bestaat 10 jaar. Sinds
2016 zijn er ook twee CH-groepen in
De
Regenboog
gehuisvest.
Zie
hiervoor het artikel deze week in
Zeewolde Actueel. Ter gelegenheid
van het jubileum is een speciale kalender over hoogbegaafdheid gemaakt getiteld ‘Verderkijkers’ (à €
12,50). De kalender is rechtstreeks
te bestellen via christiaanhuygens
@codenz.nl. Op de foto Yvonne den
Boer (pionier van het Leonardoonderwijs, zoals Christiaan Huygens
aanvankelijk heette), Lidy Sibon (lid
expertteam CH) en Sabine Robertson
(schoolleider CH).

Kerstlichtjestocht
We
gaan
woensdagavond
19
december met elkaar het kerstfeest
vieren door een lichtjestocht te
lopen. Bijna alle ouders en kinderen
hebben zich hiervoor opgegeven. Het
programma voor de avond bestaat
uit: lichtjestocht, samenzang en
drinken met iets lekkers. We starten
de wandeling op het kleuterplein,
worden daar op weg gewezen, en
komen uiteindelijk weer uit op het
grote plein. Ieder gezin dat zich voor
de tocht heeft opgegeven, heeft deze
week een uitnodiging op naam
ontvangen. Mocht de uitnodiging niet
zijn aangekomen, neem dan even

contact op met juf Esther, juf Wendy
of ondergetekende.

Verandering gegevens?
In ons administratiesysteem hebben
we van alle leerlingen telefoonnummers, noodnummers, e-mailadressen, naam huisarts enz. Nu gebeurt
het regelmatig dat deze gegevens
wijzigen en dat we daar tegenaan
lopen op het moment dat we de
gegevens nodig hebben (en krijgen
we reacties als ‘dat nummer heb ik
allang niet meer’). Daarom willen we
de huidige gegevens graag controleren. Ze staan op een A4-tje en zitten in een gesloten enveloppe. Wilt u
dat uw zoon/dochter niet met deze
enveloppe met privégegevens over
straat loopt, dan kunt u deze maandag 17 of dinsdag 18 december zelf
in de klas halen. Niet afgehaalde
enveloppen worden woensdag 19 december aan de leerlingen meegegeven. Is er niets veranderd, dan
hoeft u vervolgens ook niets te doen.
Mocht er wel iets veranderd zijn, dan
kunt u de wijzigingen mailen naar
deregenboog@codenz.nl. Voor de
volledigheid: er staat niets geheimzinnigs op het A4-viertje, we volgen
alleen de AVG-richtlijnen.

Medezeggenschapsraad
Het einde van het jaar,
een moment om te denken aan
elkaar.
Een jaar vol bijzondere momenten en
gedachten
het
samenbundelen
van
onze
krachten.

Ouders en leerkrachten als één team
sterk
saamhorigheid, dat is wat ik merk.
Het einde van het jaar,
samen staan we sterk, ja met elkaar.

van meester Frank Boerrigter. De
leerlingen bouwden zelf een orgel.

De medezeggenschapsraad wenst
iedereen fijne kerstdagen en een
goed 2019. Komend jaar bent u weer
van harte welkom om ideeën met
ons te delen.
Hartelijke groeten van de MR.

Een hartelijke felicitatie aan directie,
docenten en leerlingen van RSG
Levant en Oriënt met het verbouwde
en vernieuwde schoolgebouw, dat
donderdagmiddag 13 december officieel werd heropend door burgemeester Gerrit Jan Gorter.

Kerst 2018

Kerstvakantie

Diep van binnen wil ik zingen,
wil ik juichen, wil ik springen,
het is feest voor jou en mij,
God is hier, Hij is dichtbij.

Het is kerstvakantie van maandag 24
december tot en met vrijdag 4
januari van het nieuwe jaar.

God doet wat Hij heeft gezegd,
stuurt een kind dat mensen redt,
een licht dat in de wereld schijnt,
een God voor ons en voor altijd.
(uit: Kind op Maandag, december
2018)

Muzieklessen AMV
Na de kerstvakantie krijgen de
groepen 1 tot en met 4 zes extra
muzieklessen aangeboden dankzij de
gemeentelijke subsidie voor algemene muzikale vorming (AMV). De
lessen worden gegeven door Anja
Oosterbeek van Muziekschool Zeewolde. De lessen zijn op dinsdagmorgen. De andere groepen zijn
al aan de beurt geweest of komen
later dit schooljaar nog. Zo hadden
de CH-klassen onlangs zes lessen

RSG Levant / Oriënt

Restant schoolvakanties 2018-2019
Voorjaarsvakantie: vrijdag 22 februari t/m vrijdag 1 maart
Meivakantie (incl. Goede Vrijdag en
Pasen): vrijdag 19 april t/m vrijdag 3
mei
Hemelvaart: donderdag 30 en vrijdag
31 mei
Tweede Pinksterdag: maandag 10
juni
Zomervakantie: vrijdag 19 juli t/m
vrijdag 30 augustus

Leuke activiteiten in de kerstvakantie…
- de ijsbaan van Zeewolde Winterworld op het Kerkplein met onder
meer het fluitketelschuiven…
- de damsimultaan van Hennie de
Ruijter (de opa van Morris en Jop) in

de voetbalkantine op zaterdag 22
december…
- kerstvieringen in verschillende kerken…
- de dorpsquiz Zeewolde ‘K WIS’T
van donderdag 27 tot en met
zaterdag 29 december…
- de Rotary Nieuwjaarsduik op
dinsdagmiddag 1 januari…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 11 januari 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 9 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

