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Schoolpleincoaches
Elf kinderen van groep 8 werden de
voorbije weken opgeleid tot ‘schoolpleincoach’. De kinderen werd geleerd hoe zij op het schoolplein jongere kinderen kunnen begeleiden
met en bij allerlei spelletjes. De lessen werden gegeven door de gemeentelijke buurtsportcoach Samantha de Vries (links op de foto). Bij de
uitreiking van de bijbehorende certificaten was helaas één kind ziek.
Alle andere kinderen gingen trots op
de foto! En wij zijn natuurlijk trots op
de kinderen, die het geleerde de komende maanden op het schoolplein
in praktijk mogen brengen.

Afscheid juf Wendy
In het vorige ‘t(h)intje schreven we
reeds over het vertrek van juf Wendy
van der Hooft als leerkracht van
(groep 4 van) De Regenboog per 1
maart a.s. Wendy neemt afscheid
van haar groep op woensdagmorgen
20 februari a.s. Ouders en andere
belangstellenden worden vervolgens
van 12.00 tot 13.00 uur in de hal van
de school in de gelegenheid gesteld
de juf een hand te geven, uiteraard

onder het genot van een kopje koffie
of thee met iets lekkers erbij.

Kerk-school-gezinsdienst 17-2
Voor de groepen 1 tot en met 4 is er
zondag 17 februari a.s. om 16.00 uur
een kerk-school-gezinsdienst bij de
Protestantse Gemeente Zeewolde in
Open Haven. Kinderen, ouders en
andere belangstellenden zijn van
harte welkom. De dienst wordt geleid
door ds. Lex Boot en het thema luidt:
‘Kan ik jou helpen?’.

Wist u dat... / wist jij dat…?
(rubriek in samenspraak met ouderraad)

... de schoolfotograaf volgende week
donderdag 14 februari komt?
... er nog steeds niet op het
schoolplein gefietst mag worden?
Een kleine toelichting: kinderen
‘vergeten’ nogal eens dat er op het
schoolplein niet mag worden gefietst.
Bij een schoolplein vol spelende kinderen krijg je met fietsers erbij onvermijdelijk botsingen en andere gevaarlijke situaties, daarom hebben
we de regel: er wordt niet gefietst op
het schoolplein van een half uur vóór

schooltijd tot een half uur na
schooltijd. Gewoon af- en opstappen
bij het hek, dat is voor iedereen het
veiligst!

Schoolvolleybaltoernooi groep 8
De kinderen van groep 8 van De
Regenboog en Christiaan Huygens
hadden volop lol bij het schoolvolleybaltoernooi van vrijdag 25 januari jl.
in Het Baken. Een hoofdprijs zat er
dit jaar helaas niet in, maar het
enthousiasme was er niet minder om
bij de vijf groepen en hun fans op de
tribune!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Onveilig’ is het thema van week 7
(maandag 11 tot en met vrijdag 15
februari). In de verhalen van deze
week gaat het over mensen die
verlangen naar veiligheid. De leerlingen van Jezus komen in een storm
op het meer terecht. Een vrouw
wordt betrapt op overspel en bij
Jezus gebracht met de vraag hoe ze
gestraft moet worden. In beide situaties zorgt Jezus voor veiligheid. Maar

dat neemt niet weg dat ook hijzelf de
onveiligheid kent: Tijdens het Loofhuttenfeest blijkt dat zijn leven gevaar loopt. De verhalen komen uit
Johannes 6, 7 en 8. In week 8
(maandag 18 tot en met vrijdag 22
februari) is het thema: ‘Kijk maar
goed!’. Een blinde man wordt genezen; gelukkig maar, zou je zeggen.
Maar eigenlijk begint het verhaal dan
pas. De omstanders kunnen hun
ogen niet geloven: is dat echt die
blinde man? Hoe kan het dan dat hij
kan zien? Omdat ze het niet kunnen
begrijpen, kunnen ze het ook niet
geloven. Wie is er eigenlijk blind in
dit verhaal? De verhalen komen uit
Johannes 9.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 22 februari 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 20 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

