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Nationale Pannenkoekdag (1)
Het is vrijdag 22 maart Nationale
Pannenkoekendag. Groep 7/8 van De
Regenboog vierde deze dag reeds op
dinsdag 19 maart, door bewoners
van Coloriet/De Sfinx uit te nodigen
voor een overheerlijke pannenkoek.
Maar liefst een op de vier ouderen
voelt zich eenzaam, is gebleken uit
een landelijk onderzoek. Het is de
bedoeling van Nationale Pannenkoekdag om opa’s en oma’s en ouderen
uit de buurt die zelfstandig of in een
verzorgingshuis wonen, een beetje
extra zorg en aandacht te geven. Het
thema van Nationale Pannenkoekdag
is dit jaar ‘Pannenkoeken bakken met
je hart’. Want pannenkoeken zijn niet
alleen lekker, samen eten is ook
gezellig. Het brengt jong en oud bij
elkaar. En zo was de hal van De
Regenboog dinsdagmiddag voor even
een heus pannenkoekenrestaurant…

Nationale Pannenkoekdag (2)
Ook de kinderen van juf Rinske (CHA) werkten mee aan de Nationale
Pannenkoekdag 2019. Zij bakten de
pannenkoeken donderdag 21 maart
zelfs zelf en serveerden deze aan

hun opa's en oma's, die zij voor deze
gelegenheid speciaal hadden uitgenodigd naar de hal van De Regenboog/Christiaan Huygens te komen
(en dat hoefde geen twee keer te
worden gevraagd!). Ook hier waren
de pannenkoeken meer dan lekker!
Hartelijk dank natuurlijk aan de
ouders voor hun assistentie!

Open ochtend 27 maart
Het is woensdag 27 maart open
ochtend voor aspirant-ouders (09.00
– 12.00 uur). Weet u mensen in uw
buurt of familie- dan wel vriendenkring die op zoek zijn naar een
geschikte basisschool voor hun zoon
of dochter, geeft u dit dan even door!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Moet het echt?’ is het thema van
week 13 (maandag 25 tot en met
vrijdag 29 maart). Jezus vertelt zijn
leerlingen wat er zal gaan gebeuren:
Hij zal worden gedood en weer
opstaan. Moet dat echt? Tijdens een
maaltijd knielt Jezus neer en wast de
voeten van zijn leerlingen. Hoort dat
wel zo, een meester die de voeten
van zijn leerlingen wast? Het moet

echt zo, vertelt Jezus. Als je bij hem
wilt horen, moet je worden zoals Hij.
De verhalen komen uit Johannes 13.
In week 14 (maandag 1 tot en met
vrijdag 5 april) is het thema ‘Ik vecht
voor jou’. Petrus wil een echte vriend
voor Jezus zijn. Maar kan hij dat
ook? Kun je iemand blijven helpen
als je zelf bang en onzeker bent? Bij
het vuur zegt Petrus drie keer dat hij
Jezus niet kent. De verhalen komen
uit Johannes 13 en 18.

NL Doet
Als eerste onderdeel van het opknappen van het schoolplein hebben we
zaterdagmorgen 16 maart de tegels
rond de centrale boom geëgaliseerd.
We begonnen om 08.00 uur en de
klus was rond 12.15 uur geklaard.
Het regende wel bijna constant,
maar dat merk je op een gegeven
moment niet eens meer . De klus
was aangemeld voor de editie 2019
van NL Doet. Met speciale dank aan
Henri van de Weg (Knipscheer) en
Arien Buth voor de support en
deskundige begeleiding! Volgend jaar
verzinnen we een nieuwe klus
.

Automatische incasso’s
In de eerste week van april worden
de gelden automatisch geïnd voor de
schoolreisjes (groep 1 tot en met 7)
van donderdag 16 mei a.s. Wie nog
geen automatische incasso heeft
afgegeven (en dit wel wil), moet dit
even aangeven, dan komt het alsnog
in orde. Via een acceptgiro betalen
kan uiteraard ook, maar dan komen
er wel € 1,25 aan administratiekosten bij.

Bezoek Anne Frankhuis groep 8
Groep 8 ging vrijdag 15 maart onder
leiding van juf Ellen naar het Anne
Frankhuis in Amsterdam. Het bezoek
was heel goed voorbereid op school.
De kinderen kregen uitleg over het
voormalige 'Achterhuis' en gingen
met allerlei opdrachten aan de slag.
Al met al was het een bijzonder
indrukwekkend gebeuren, je staat
toch stil bij heftige en verdrietige
gebeurtenissen die daar 75 jaar
geleden plaatsvonden… De CH-groep
van juf Suzanna ging al een week
eerder (vrijdag 8 maart) naar het
Anne Frankhuis.

Nieuw zendingsdoel: Hart voor
Swaziland
We sparen bij ‘Zending en andere
goede doelen’ voor een nieuw
project:
Hart
voor
Swaziland.
Swaziland ligt in Afrika, ten zuiden
van Mozambique en ten noordoosten
van Zuid-Afrika. Anne, Birgitte en
hun kinderen Ruben, Levi en Jessie
van der Zaag lieten in 2013
Zeewolde achter zich en wilden
voortaan laten zien dat zij ‘Hart voor
Swaziland’ hebben. Zij zetten zich
daarbij vooral in voor kwetsbare,
jonge mensen. Ze hanteren daarbij
drie kernwoorden met een h: home,
hope en happiness. De Van der
Zaags geven praktische hulp in
armoedige woonsituaties (home),
vertellen de mensen er vrijmoedig
over hun geloof in God (hope) en
proberen plezier te brengen in moeilijke
leefomstandigheden
(happiness). Een concreet voorbeeld van
dat laatste: door het plaatsen van

spelattributen (schommels, voetbaldoeltjes en netpalen), het organiseren van sport- en spelactiviteiten
en het organiseren van familie-uitjes
(vissen, zwemmen of naar de bioscoop/voetbalwedstrijd) bieden de
Van der Zaags de mogelijkheid om te
spelen, te ontspannen en de ‘zorgen
van alle dag’ even te kunnen
vergeten. Anne van der Zwaag
werkte voorheen bij onder meer bij
Body Plan Sport in Zeewolde, bijzonder om te zien hoe zijn leven en dat
van zijn gezin zes jaar geleden een
heel andere wending nam en er aan
de andere kant toch ook niet eens zo
gek veel veranderde…
Meer informatie over de spaaractie is
te vinden op de site hart-voorswaziland.nl. We gaan dus sparen
voor Hart voor Swaziland. Wie spaart
mee?

Help! Vleugje de lucht in
De groepen 1 tot en met 4 kregen
dinsdagmorgen 12 maart les over
windmolens. Henk Meijer (oud-ouder
van De Regenboog en sinds vorig
jaar Koningsdag ook wel bekend als
'Ridder Henk') en Annemarie van der
Vate vertelden aan de hand van het
boekje 'Help! Vleugje de lucht in' van
Mireille van Orden en Hiky Helmantel
wat windenergie is en hoe een
windmolen precies werkt. Heel nuttig
en leerzaam!

Boomfeestdag 3 april groep 6
Vanwege de vele regen kon de
boomfeestdag woensdag 13 maart jl.
geen doorgang vinden voor groep 6.
Er is een nieuwe datum gevonden:

woensdag 3 april a.s. Het plantgebied nabij natuurkampeerterrein
De Banken in Zeewolde-Zuid blijft
wel hetzelfde. Zoals eerder aangegeven worden er vier soorten bomen geplant: boomhazelaar, zomereik, haagbeuk en zoete kers.

Basketbaltoernooi groep 7
Groep 7 heeft vrijdagmiddag 29
maart een basketbaltoernooi in Het
Baken. Donderdagmiddag 21 maart
kwamen De Snipers daarvoor een
clinic geven tijdens de gymles van
groep 7/8. Dit alvast even als
opwarmertje! Publiek is trouwens
welkom de 29e!

Medezeggenschapsraad
Pieter Maasse, Janet van Loo en
Martijn Kriek vormen op dit moment
de oudergeleding van de medezeggenschapsraad van De Regenboog/Christiaan
Huygens.
Pieter
Maasse is na dit schooljaar aftredend, maar hij stelt zich wel herkiesbaar voor een nieuwe termijn van
drie jaar. Het kan uiteraard zijn dat
er nieuwe kandidaten zijn. Zij kunnen zich tot uiterlijk donderdag 18
april a.s. melden door een mailtje te
sturen naar deregenboog@codenz.nl.
In dat geval zal er een verkiezing
onder
de
ouders
plaatsvinden.
Uiteraard is het ook mogelijk eerst
meer informatie over de MR te
verkrijgen. In dat geval is het handig
iemand van de huidige leden aan te
schieten of contact op te nemen met
meester Mannes.

Schooltoneel groep 5 t/m 8
Stichting
Schooltoneel
Zeewolde
presenteert op vrijdag 5 april a.s. in
theater The Lux ‘Glitch’. In het
toneelstuk spelen allerlei Zeewolder
leerkrachten mee, onder wie onze
eigen juf Bianca. Doelgroep zijn de
kinderen van groep 5 tot en met 8.
De Regenboog en Christiaan Huygens
zijn ’s ochtends uitgenodigd. We
verheugen ons er nu al op!

Bag2School
Voor BagsSchool hebben de CHgroepen voor 148 kg aan kleding
opgehaald, wat een waarde had van
€ 44,40. Hartelijk dank alle inleveraars van gedragen kleding, Christiaan Huygens kan er leuke dingen
mee doen!

Vragenlijst ouders De Regenboog
De ouders van De Regenboog
hebben
vanmiddag
een
e-mail
gekregen met het verzoek een
vragenlijst in te vullen over allerlei
aspecten die met de school te maken
hebben: schooltijden, pedagogisch
handelen, didactisch handelen, aanbod, schoolklimaat, opbrengsten enz.
De vragenlijst kan worden ingevuld
tot en met dinsdag 30 april a.s.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking, als zoveel mogelijk ouders
de vragenlijst invullen, krijgen we
een mooi, compleet beeld van de

mening van onze ouders! Te zijner
tijd zullen we de uitslagen van de
enquête naar u terugkoppelen!

Welkom op De Regenboog!
Een speciaal woord van welkom in dit
‘t(h)intje aan Lara Kamsteeg, die
begin deze week nieuw kwam in
groep 1/2 van juf Janny. Lara is het
zusje van Julia uit groep 8. Veel
plezier op school, Lara!

Ondernemersmarkt Christiaan Huygens
De kinderen uit de beide groepen
van Christiaan Huygens houden
dinsdagmiddag 26 maart van 15.00
tot 17.00 uur een heuse ondernemersmarkt in de hal van de
school. De kinderen werken samen
met verschillende bedrijven en leren
zo wat ondernemen precies inhoudt.
Iedereen is van harte welkom op de
markt en natuurlijk ook om spulletjes
te kopen!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 5 april 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 3 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

