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Rosalie voorleeskampioen
Rosalie van der Meer is maandagochtend 18 februari in De Verbeelding voorleeskampioen van Zeewolde
geworden! Ze las voor uit 'Ik ben
Vincent en ik ben niet bang' van
Enne Koens. Vincent wordt gepest in
zijn groep en ziet vreselijk op tegen
het schoolkamp. Op een bepaald moment vindt hij een medestander in de
klas. Hij weet uiteindelijk zichzelf te
blijven, niet dat alles overgaat, maar
het gaat in orde komen met Vincent,
zeker weten! In de jury van de
voorleeswedstrijd zaten Rob van den
Broek, Hiky Helmantel en Loes Kras.
In het najaar was Rosalie reeds kampioen geworden van De Regenboog/
Christiaan Huygens. Heel haar groep
(CH-B) was er maandagmorgen bij
om Rosalie aan te moedigen, met
natuurlijk de trotse juf Suzanna
voorop! En met succes! Rosalie mag
Zeewolde op dinsdag 2 april in Agora
in Lelystad vertegenwoordigen in de
'halve finale', het kampioenschap van
Flevoland. Daarna volgt in Utrecht de
finale om het landelijke kampioenschap.
Drie jaar geleden won Mees Oostwouder, destijds leerling van groep
7, namens De Regenboog het plaat-

selijke voorleeskampioenschap. Eén
keer won een leerling van De Regenboog ook de provinciale titel, maar
dat is al héél lang geleden… Wie weet
gaat dat in 2019 weer gebeuren, het
zou heel mooi zijn, Rosalie!

Afscheid juf Wendy
Juf Wendy van der Hooft nam
woensdag 20 februari afscheid van
haar klas (groep 4) en van De
Regenboog. Wendy werkte sinds
oktober 1995 op onze school en
heeft hier dus heel wat voetstappen
staan! Haar duo-collega juf Annelies
had samen met de kinderen een heel
mooi afscheidsprogramma gemaakt.
Van 10.00 tot 11.00 uur bijvoorbeeld
gingen de kinderen voor een glas
limonade en een gebakje naar De
Oude Bieb (zie foto) en aan de eind
van de ochtend kregen ook de
ouders de gelegenheid de juf een
hand te geven. Tevens waren er
mooie liedjes en véél cadeaus. Juf
Wendy gaat per 1 maart a.s. bij de
bibliotheek Noord-West Veluwe werken. We bedanken haar heel hartelijk
voor alles wat ze voor de kinderen,
de collega's, de ouders en de school
heeft betekend en wensen haar alle

goeds voor de toekomst! We zullen
haar nog vaak missen!

Bedankje juf Wendy
Een mooier afscheid dan woensdag
had ik me niet kunnen wensen! Wat
was het fijn en bijzonder om ruim 23
jaar werken op deze school op zo'n
fijne manier af te kunnen sluiten.
De dag startte met het uitdelen van
een traktatie in alle groepen. Leuk
om alle kinderen even te kunnen
groeten. Daarna nam ik afscheid van
groep 4. Annelies, de groep en ik zijn
naar De Oude Bieb geweest om wat
te drinken, taart te eten en een boek
uit te zoeken. Op school speelden we
nog bingo. De groep zong een heel
leuk afscheidslied en verwende me
met cadeaus, tekeningen en knutselwerkjes.
Fijn om daarna ook afscheid van de
ouders te kunnen nemen. Bedankt
voor alle gelukwensen, lieve groeten,
kaarten, handdrukken en cadeaus.
Ook veel ‘oudere’ kinderen kwamen
nog even een hand geven. Het was
voor mij hartverwarmend. Ouderraad, bedankt voor het gezellig
maken van de hal en het verzorgen
van de hapjes en drankjes. De
prachtige bloemen hebben een mooie
plek gekregen en binnenkort ga ik de
keuken in om lekker te bakken :)
Na dit afscheid zijn we met het team
gaan lunchen en wederom werd ik
verwend en toegezongen. Woensdagavond kon ik nagenieten van al
het bijzonders dat mij ten deel was
gevallen.
Kinderen, ouders en collega’s maakten voor mij de school. Ik zal ieder-

een enorm gaan missen. Op naar een
nieuwe uitdaging, maar voor nu eerst
heel dankbaar voor alle mooie herinneringen die ik mee mag nemen.

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 neemt in april deel aan het
jaarlijkse verkeersexamen. Op donderdag 4 april wordt het theoretische
gedeelte afgenomen, op dinsdag 9
april is het praktijkgedeelte (het
beroemde fietsrondje door het dorp)
aan de beurt. Dit geldt zowel voor
groep 7 van De Regenboog als die
van Christiaan Huygens.
Op vrijdag 8 maart worden de fietsen
van de kinderen gekeurd. Er is hiervoor al een controlelijst meegegeven,
welke ook te vinden is op de site van
Veilig Verkeer Nederland. Voor meer
info: https://examen.vvn.nl/oefenen.

Muzieklessen AMV
De zes door de gemeente Zeewolde
gesubsidieerde en door de Muziekschool gegeven muzieklessen voor
de groepen 1 tot en met 4 zitten er
weer op. Juf Anja Oosterbeek had
maandag 18 en dinsdag 19 februari
nog een leuke afsluitende les in
petto, waar de kinderen volop van
genoten. Na de voorjaarsvakantie
zijn de groepen 5 tot en met 8 aan
de beurt voor hun zes muzieklessen.
We danken juf Anja, de Muziekschool
en de gemeente Zeewolde van harte!
Ter herinnering: voor het behoud van
deze muzieklessen maakten wij ons
anderhalf jaar geleden nog zo hard!

Kerk-school-gezinsdienst 17-2
Veel kinderen en ouders waren
zondagmiddag 17 februari jl. in Open
Haven aanwezig bij de kerk-schoolgezinsdienst voor de groepen 1 tot
en met 4 van De Regenboog. Met
173 bezoekers zat de rechterkerkzaal
flink gevuld. Het thema ‘Kan ik jou
helpen?’ kwam heel goed uit de verf.
Dank aan ds. Lex Boot, de kinderen,
collega’s en iedereen die verder aan
de dienst meewerkte!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Ik ben er voor jou’ is het thema van
week 10 (maandag 4 tot en met vrijdag 8 maart). Jezus vergelijkt zichzelf met een herder en een wijnstok.
Hij wil voor mensen zorgen en ze beschermen. Hij hoopt dat ze met hem
verbonden blijven, zodat ze kunnen
groeien. Want zoals een plant alleen
kan groeien als hij verbonden blijft
met zijn wortels, zo kunnen mensen
alleen groeien als ze verbonden
blijven met God. De verhalen komen
uit Johannes 10 en 15.

NL Doet: schoolplein
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
organiseert het Oranje Fonds weer
NL Doet. Er zijn reeds 7.859 klussen
aangemeld. Een van die klussen is
het schoolplein van De Regenboog/
Christiaan Huygens. We hebben ons
ingeschreven voor NL Doet en het

project is toegewezen! Op verschillende plekken van het schoolplein
hebben boomwortels tegels omhooggeduwd. Het weghalen van die
‘struikelblokken’ is het begin van het
verder opknappen van het schoolplein. Daarvoor hebben we enige
helpende handen nodig! Uiteraard
gebeurt het egaliseren van het plein
onder deskundige leiding. Wie heeft
zaterdag 16 maart tijd om te helpen?
We beginnen om 09.00 uur, maar
later aanhaken mag uiteraard ook.
Aanmelden kan bij ondergetekende.

Een fijne voorjaarsvakantie!
Alle kinderen, leerkrachten en mogelijk ook ouders een fijne voorjaarsvakantie gewenst (maandag 25 februari
tot en met vrijdag 1 maart)! De
vooruitzichten gelovend wordt het
een echte voorjaarsweek. Geniet ervan!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 8 maart 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 6 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

