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Cito-tussentoetsen
We zijn momenteel volop bezig met
het afnemen van de halfjaarlijkse
Cito-tussentoetsen. De toetsten zijn
er op het gebied van rekenen/
wiskunde, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en woordenschat. Op deze wijze kunnen we de
leerlingen objectief ‘volgen’ in hun
onderwijsleerontwikkeling. In groep
1 en 2 worden de toetsen ‘taal en
rekenen voor kleuters’ afgenomen.

Afscheid (1)
Na ruim 23 jaar met veel plezier op
De Regenboog te hebben gewerkt,
neem ik binnenkort afscheid van het
lesgeven in het basisonderwijs. Door
eenzijdige slechthorendheid vind ik
het beter in een andere werkomgeving aan de slag te gaan. Ik heb
recent een nieuwe, leuke en passende baan gevonden bij bibliotheek
Noordwest Veluwe. Daar kan ik per 1
maart a.s. beginnen. Helaas betekent
dit dat ik de week voor de voorjaarsvakantie voor het laatst in groep 4
ben. Ik vind het jammer om midden

in het schooljaar afscheid van de
groep te moeten nemen. Gelukkig is
er al wel een goede oplossing gevonden, daar ben ik erg blij mee. Ik
ga de kinderen, ouders en collega’s
zeker missen.
Juf Wendy van der Hooft.

Afscheid (2)
Zoals juf Wendy reeds schreef, gaat
zij De Regenboog verlaten. We vinden dat enerzijds heel jammer, want
Wendy is een heel goede juf en we
zullen haar zeker missen. Anderzijds
begrijpen we haar stap heel goed en
feliciteren we haar van harte met
haar nieuwe baan. Gelukkig hebben
we een goede oplossing voor groep 4
gevonden. Juf Annelies Kuin gaat
naar het begin van de week en heeft
de groep dan van maandag tot en
met woensdag onder haar hoede. Juf
Claudia van Broekhuizen (die op
maandag en dinsdag in groep 5/6
werkt) is er daarna op donderdag en
vrijdag. In een later stadium komen
we nog terug op het afscheid van juf
Wendy.

Volleybaltoernooi groep 8
Groep 8 van De Regenboog en CH
neemt vrijdagmiddag 25 januari met
liefst vijf teams deel aan het
schoolvolleybaltoernooi dat traditioneel op de laatste vrijdagmiddag van
januari wordt gehouden in Het
Baken. We hopen op zoveel mogelijk
support! Hou er wel rekening mee
dat er meer publiek is, dat andere
scholen aan het aanmoedigen is
.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Het huis van God’ is het thema van
week 5 (maandag 28 januari tot en
met vrijdag 1 februari). Jezus gaat
naar de tempel, het huis van God.
Maar het lijkt er wel een marktplaats! Jezus stuurt de verkopers
weg. Later komt Nikodemus in de
nacht naar Jezus toe en praat met
hem over het koninkrijk van God. En
bij een bron vertelt Jezus aan een
Samaritaanse vrouw over ‘het levende water’. Zo vertelt hij over God
aan iedereen die het horen wil. Bij
groep 5 tot en met 8 is het thema:
‘Jezus wijst naar God’. De verhalen
komen uit Johannes 2, 3 en 4.
In week 6 luidt het thema ‘Kan ik jou
helpen?’. Een vader komt aan Jezus
vragen of hij zijn kind beter kan maken. Jezus vraagt aan een zieke man
bij het water van Betzata wat hij wil.
En een grote groep mensen heeft eten nodig na een lange dag. Wie kan
deze mensen helpen? En wat is daarvoor nodig? Jezus laat zien wat God
voor mensen doet. De verhalen komen uit Johannes 4, 5 en 6.

Overblijven onderbouw
Door wisselingen en veranderingen in
het overblijfteam zijn we op zoek
naar (nieuwe) overblijfouders voor
de maandag, dinsdag en/of donderdag. Het gaat om de onderbouw en
met iedere dag helpen overblijven
zijn we al blij! Reacties kunnen naar
overblijvenderegenboog@gmail.com.

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.

Geen snoep a.u.b. bij overblijven!
Het gebeurt de laatste tijd weer regelmatig dat kinderen allerlei soorten
snoep meenemen voor tijdens het
overblijven. Dit is niet alleen ongezond en dus onwenselijk, maar ook
niet leuk ten opzichte van de kinderen die alleen hun brood bij zich hebben. Hou hier alstublieft rekening
mee, alvast bedankt mede namens
de overblijfmoeders!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 8 februari 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 6 februari.

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

