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Verkeersexamen groep 7
De kinderen van groep 7 van De
Regenboog en Christiaan Huygens
doen in april mee aan het landelijke
verkeersexamen. Op donderdag 4 april wordt het theoretische deel afgenomen, op dinsdag 9 april volgt het
rondje door het dorp. Vrijdagochtend 8 maart werden de fietsen van
de ‘examenkandidaten’ alvast gekeurd. Aan de hand van een checklist
gingen de verkeersouders kijken of
het in orde was met de remmen, de
verlichting, de banden, de bel enz.
En als er toch nog iets ontbrak of
niet goed werkte? Dan hebben de
kinderen (en hun ouders) nog bijna
een maand de tijd te zorgen dat ze
met een goedgekeurde fiets aan het
examen kunnen deelnemen!

Verkeersouder gevraagd
Nu we het toch over verkeer hebben,
Janet van Loo stopt aan het eind van
het schooljaar als verkeersouder. We
zijn dus op zoek naar een opvolg(st)er, iemand die het begeleidersteam komt versterken. De verkeersouder heeft twee belangrijke
taken: het meedenken over een

‘verkeersochtend’ aan het begin van
het
schooljaar
en
het
mede
begeleiden van het verkeersexamen
van groep 7 in maart en april (denk
aan het keuren van de fietsen en het
assisteren bij het rondje door het
dorp). Interesse? Schiet Janet erover
aan of neem contact op met meester
Mannes!

Wandelen voor Water
Wereldwijd hebben meer dan 660
miljoen mensen geen toegang tot
veilig drinkwater en sanitatie. Het is
daarom dat we ons met groep 7 en 8
weer van harte hebben ingeschreven
voor de actie ‘Wandelen voor Water’
van ZOA. Petra van der Meer komt
een gastles over het onderwerp verzorgen bij Christiaan Huygens, Karen
van der Meulen doet dat op De Regenboog. Op woensdag 3 april gaan
de kinderen daadwerkelijk zes kilometer wandelen met zes liter water
op hun rug. Zo ervaren ze wat hun
leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden vaak meemaken. Daarbij laten de kinderen zich sponsoren,
waardoor het mes ook aan die kant
snijdt en er geld binnenkomt voor

een aansprekend waterproject in een
ontwikkelingsland.

Boomfeestdag
Het is boomfeestdag op woensdag 13
maart a.s. De groepen 6 van De
Regenboog en Christiaan Huygens
zijn daarbij eveneens van de partij.
De boomfeestdag wordt georganiseerd door de gemeente Zeewolde
en Staatsbosbeheer. Het plantgebied
bevindt zich in de buurt van natuurkampeerterrein De Banken in
Zeewolde-Zuid. Er komen ’s ochtends ruim 200 kinderen die vier
boomsoorten planten: boomhazelaar,
zomereik, haagbeuk en de zoete
kers.
De ochtend is in twee delen geknipt.
De ene helft van de kinderen begint
met planten, de andere helft begint
met een quiz. Deze natuurquiz is gemaakt door Staatsbosbeheer.
De
eerste prijs is: eropuit met een
boswachter voor de hele klas (De
Regenboog heeft dat al meermalen
gewonnen!). Halverwege de ochtend
worden de groepen omgedraaid, zodat iedereen een boom kan planten
en tevens met de quiz mee kan
doen.
Alle kinderen krijgen een certificaat
voor hun deelname aan de boomfeestdag. Ook kunnen ze een label
met hun naam aan één boom vastmaken, waardoor ze deze later terug
kunnen vinden als ze gaan kijken
met hun ouders/verzorgers. Dit sluit
mooi aan bij het thema van de
boomfeestdag:
‘ieder
kind
een
boom’. De gemeente heeft vorig jaar

een intentieovereenkomst getekend
en daarbij beloofd zich hiervoor in te
spannen.

Basketbaltoernooi groep 7
Groep 7 neemt op vrijdag 29 maart
na schooltijd deel aan het jaarlijkse
scholenbasketbaltoernooi
van
De
Snipers in Het Baken. De Regenboog
doet mee met één team, Christiaan
Huygens zelfs met twee. Het spreekt
voor zich dat supporters van harte
welkom zijn!

NL Doet: schoolplein
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart
organiseert het Oranje Fonds weer
de jaarlijkse vrijwilligersactie NL
Doet. Er zijn landelijk reeds 7.859
klussen aangemeld, waaronder enige
tientallen in Zeewolde. Een van die
klussen is het schoolplein van De
Regenboog/Christiaan Huygens. We
hebben ons ingeschreven voor deze
editie van 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! Henri
van de Weg, hoofduitvoerder bij
Knipscheer
(en
natuurlijk
de
echtgenoot van juf Ellen), zorgt voor
de deskundige leiding. Wie heeft
zaterdagochtend 16 maart tijd om te
helpen? Aanmelden kan bij meester
Mannes. Ook is daar natuurlijk meer
informatie te verkrijgen!

Aanmelding nieuwe leerlingen
Deze week stond in Zeewolde Actueel paginagroot de gezamenlijke
advertentie van de plaatselijke basisscholen met de oproep nieuwe
leerlingen aan te melden. Mede in
verband hiermee wordt op woensdag
27 maart de halfjaarlijkse open ochtend van de basisscholen gehouden.
Ook De Regenboog en Christiaan
Huygens doen hieraan mee. Tussen
09.00 en 12.00 uur staan de deuren
open voor aspirant-ouders die nog
een basisschool voor hun zoon of
dochter zoeken. Zoals we al vaker
hebben gezegd: de ouders van De
Regenboog/CH zijn onze beste ambassadeurs! Dus: zegt het voort,
zegt het voort!

Wethouder op bezoek
We hadden maandagochtend 4 maart
bezoek van wethouder Wim van der
Es. Dat had te maken met de aftrap
van het straatnamenboekje van
Zeewolde-Noord. De kinderen van de
groepen 7 en 8 van De Regenboog
en
Christiaan
Huygens
helpen
uitzoeken wat de betekenis is van
straatnamen in de omgeving van de
school, zoals Kogge, Botter, Lelyweg,
De Peppel, Mazerhard enz.

Vertelrooster Kind op Maandag
Het thema van week 11 (maandag
11 tot en met vrijdag 15 maart) is
‘Als je bang bent’. In de buurt van
Jeruzalem is het gevaarlijk voor
Jezus en zijn leerlingen; er zijn
mensen die hem dood willen maken.

Daarom zijn ze naar een veilige plek
gegaan. Maar dan komt het bericht
dat Jezus’ vriend Lazarus ziek is. Zal
Jezus bij hem op bezoek gaan, of is
dat te gevaarlijk? Na twee dagen
gaan ze toch. Zijn ze te laat? De
verhalen komen uit Johannes 10 en
11.
‘Help, help, hoera!’ is het thema van
week 12 (maandag 18 tot en met
vrijdag 22 maart). Er klinken
verschillende geluiden door elkaar.
Veel mensen juichen voor Jezus, ze
zijn blij om wat hij doet en wie hij is.
Maar er zijn ook mensen die het
maar niks vinden. Zij willen dat er
een einde komt aan Jezus’ optreden.
De verhalen komen uit Johannes 11
en 12.

Bag2School
Via Bag2School is er weer een
kledinginzameling voor Christiaan
Huygensonderwijs! Meer informatie
is te verkrijgen bij juf Suzanna.
Plastic zakken met kleding kunnen
uiterlijk worden ingeleverd woensdag
20 maart, 10.00 uur.

Schoolfoto’s
Maandag 4 maart zijn de kaartjes
met de inlogcodes en wachtwoorden
voor de schoolfoto’s met de kinderen
meegegaan. Het bestellen van de
foto’s kan vervolgens helemaal
digitaal. Wie binnen tien dagen (dus
uiterlijk woensdag 13 maart) inlogt,
krijgt sowieso de foto met daarop de
groep van het kind gratis.

Energieproject Willewete
Kunstenares Hiky Helmantel was
dinsdag 5 maart in groep 4 voor het
energieproject
‘Willewete’.
De
kinderen leerden van alles over
windmolens en gingen er vervolgens
onder (bege)leiding van Hiky creatief
mee aan de slag.

vrijdag 8 maart, die van De Regenboog zijn vrijdag 15 maart aan de
beurt. Het bezoek maakt altijd veel
indruk op zowel de kinderen als de
volwassen begeleiders.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

Bezoek Anne Frankhuis groep 8

… vrijdag 22 maart 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 20 maart.

Groep 8 bezoekt jaarlijks het Anne
Frankhuis in Amsterdam. De kinderen van Christiaan Huygens gingen

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

