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Het is altijd de vraag: tot welke
datum mag je iemand de beste
wensen doen voor het nieuwe jaar?
Daar doen we niet zo moeilijk over.
Je kunt elkaar altíjd het beste
wensen, als het maar gemeend is…
Daarom nu nog maar een keer voor
iedereen die we de afgelopen dagen
nog niet hebben ontmoet: de
allerbeste wensen voor het nieuwe
jaar, een gezegend, voorspoedig en
vooral ook gezond 2019 gewenst!

Nieuwe leerlingen
Drie kinderen gingen de maandag na
de kerstvakantie voor het eerst naar
De Regenboog (twee zelfs voor het
eerst naar school): Bo van den Berg
en Daley Wind (groep 1) en Meike
van ’t Wout (groep 4). Meike kwam
met haar ouders en grote zus vanuit
Lelystad naar Zeewolde verhuizen. In
december mochten we Lena Stronikowska (groep 3) reeds voor het
eerst begroeten. Lena kwam met
haar familie uit Hierden naar Zeewol-

de. We heten de vier nieuwe leerlingen van harte welkom aan het
Keteldiep en hopen dat zij er een
fijne schooltijd mogen hebben!

Kerstlichtjestocht
Het is al even geleden, maar wat was
het woensdagavond 19 december
een mooie, sfeervolle, maar toch ook
ingetogen kerstlichtjestocht van De
Regenboog/Christiaan Huygens! Kinderen, ouders en grootouders hebben er met volle teugen van genoten. De hele wijk rond school was
voor even de lange weg van Nazareth en naar Bethlehem... Heel hartelijk dank aan iedereen die heeft
meegeholpen: de voorbereidingscommissie (juf Esther en juf Wendy,
Minnie van Dijkhuizen, Marleen van
de Ridder en Maria Veldboom), de
muziekgroep onder leiding van Titia
Bron, het schoolteam, de ouderraad,
oud-teamleden als juf Emmie en
meester Teun, trompettist Wilma
Koekoek, overige ouders, kinderen
en misschien nog wel veel anderen!
Een extra bedankje trouwens richting
de complete ouderraad voor hun

geweldige inzet in de hele maand
december!
In groep 4 maakte iemand onderstaande fraaie tekening van de kerstlichtjestocht. Alle straten en lichtjes
staan erop!

onze administratie moeten worden
gewijzigd? Van de meeste leerlingen
hebben we het A4-tje intussen terug,
maar nog niet van allemaal. Vandaar
deze reminder!

Juf Esther
Vertelrooster Kind op Maandag
‘Een boek over Jezus’ is het thema
van week 3 (maandag 14 tot en met
vrijdag 18 januari). Johannes wil de
mensen vertellen over Jezus. Hij
schrijft een boek waarin hij alles over
hem vertelt. Maar hoe begin je zo’n
boek, wat vertel je als eerste?
Johannes denkt er even over na en
begint dan bij het allereerste begin:
de dag dat God de wereld maakte.
Eigenlijk is het verhaal van Jezus
toen al begonnen, vindt hij. De
verhalen komen deze week uit
Johannes 1.
In week 4 (maandag 21 tot en met
vrijdag 25 januari) gaan we het
hebben over ‘De dag van je leven’.
Deze week ontmoeten we mensen
die ‘de dag van hun leven’ beleven.
Een paar mannen besluiten om met
Jezus mee te gaan, ze laten hun
oude leven achter zich en beginnen
opnieuw. Het verhaal uit Johannes 2
gaat over een bruiloft. Als op die
bruiloft de wijn opraakt, lijkt het
alsof deze bijzondere dag ineens is
afgelopen. Maar Jezus is er ook nog.
De verhalen komen uit Johannes 1
en 2.

Noodnummers etc.
Zijn er nog telefoonnummers, noodnummers en/of e-mailadressen die in

Juf Esther Koudijs (groep 3) heeft dit
schooljaar nogal te kampen met haar
gezondheid. Aan het begin van het
schooljaar was ze reeds flink ziek,
vlak voor de kerstvakantie kreeg ze
een aanval van galstenen. De juf had
geluk dat de noodzakelijke operatie
direct in de kerstvakantie kon worden uitgevoerd, maar tegelijkertijd
de pech dat ze daardoor niet zo heel
veel aan haar vakantie had. Momenteel sterkt juf Esther aan van de
operatie. We hopen dat ze zo spoedig
mogelijk haar werkzaamheden in
groep 3 mag hervatten! Maar eerst
echt helemaal beter zijn, gezondheid
is toch wel het belangrijkste… Beterschap, juf Esther!

Schoolfotograaf 14 februari
De schoolfotograaf (Koch) komt dit
schooljaar op donderdag 14 februari.
Er worden deze dag individuele foto’s
gemaakt, groepsfoto’s en foto’s met
broertjes en zusjes. Bij de foto’s
wordt er dit jaar gebruik gemaakt
van de zogenoemde ‘hippe stijl’,
waarbij er wordt gewerkt met een
speciale achtergrond. Daardoor zijn
we niet afhankelijk van het weer en
kunnen de foto’s ook wat eerder in
het schooljaar worden gemaakt.
Nadere info volgt!

Volleybaltoernooi groep 8
Groep 8 van De Regenboog en CH
neemt vrijdagmiddag 25 januari deel
aan het schoolvolleybaltoernooi dat
traditioneel op de laatste vrijdagmiddag van januari wordt georganiseerd in Het Baken. Supporters zijn
natuurlijk van harte welkom, sterker
nog: we gaan ervan uit dat er supporters komen!

Fenna bij herbenoeming
Fenna Schulz, leerling uit de groep
CH-A van juf Rinske, is lid van de
Zeewolder jeugdraad en mocht als
zodanig
aanwezig
zijn
bij
de
(tweede) herbenoeming van Gerrit
Jan Gorter als burgemeester van

Zeewolde. Dat gebeurde op donderdagavond 3 januari jl. in het
gemeentehuis. Fenna staat op de
foto rechts van de burgemeester. De
jeugdraad bood de heer Gorter een
ingelijste fotocollage aan en een pen
met als inscriptie ‘schrijven naar de
toekomst van Zeewolde’. Voor verdere info, zie Zeewolde Actueel.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 25 januari 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 23 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

