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Nachtwacht van De Regenboog
2019 is het Rembrandtjaar, dat kan
door alle belangstelling die ervoor is
bijna niemand meer ontgaan. Groep
5/6 doet mee aan een wedstrijd in
het kader hiervan. Titia Bron (de
moeder van Annelot) en juf Gerrie
hebben de versie van Ben van den
Hengel (het schilderij dat bij Hans en
Grietje hangt) als voorbeeld gebruikt
en daar alle ‘gezichten’ van groep
5/6 in verwerkt. Hier is echt wel even
over nagedacht! Het resul-taat mag
er zijn en kan worden be-wonderd:
het hangt bij de ingang van de klas
aan de linkermuur. Kom gerust een
kijkje
nemen,
er
is
geen
museumjaarkaart voor nodig
.

Wandelen voor Water
Wereldwijd hebben meer dan 660
miljoen mensen geen toegang tot
veilig drinkwater en sanitatie. Het is
daarom dat we met groep 7 en 8 van
harte meededen aan de actie
‘Wandelen voor Water’ van ZOA.
Woensdagochtend 3 april liepen de
kinderen daadwerkelijk zes kilometer
door het dorp met zes liter water op

hun rug. Zo maakten zij mee wat
hun leeftijdsgenoten in ontwikkelingslanden dagelijks meemaken.
Daarbij lieten de kinderen zich sponsoren door familie, vrienden en bekenden, want de actie moet natuurlijk wel geld opbrengen! Dit jaar
stond een drinkwaterproject in Nigeria centraal. 'Hulp, hoop en herstel' is
daarbij de onderliggende gedachte.
Behalve De Regenboog en Christiaan
Huygens deed ook basisschool In de
Lichtkring aan de actie van ZOA mee.
In totaal liepen er 110 kinderen mee
met de ‘wateroptocht’ door Zeewolde. Bij het gemeentehuis werden de
wandelaars toegesproken door wethouder Egge Jan de Jonge (Onderwijs).

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Is dit de koning?’ is het thema van
week 15 (maandag 8 tot en met
vrijdag 12 april). Jezus wordt bij
Pilatus gebracht. Hij wordt geslagen
en uitgelachen. Is dat nou een
koning? Uiteindelijk sterft Jezus aan
het kruis. Hij lijkt wel een misdadiger. Moet het verhaal dan zo
aflopen? De verhalen komen uit
Johannes 18 en 19. In week 16

(maandag 15 tot en met donderdag
18 april) is het thema ‘Jezus leeft!’.
Na zijn dood aan het kruis lijkt het
verhaal van Jezus voorbij. Maar op
paasmorgen blijkt dat het niet
voorbij is. Het begint pas. Jezus
leeft! Zijn vrienden kunnen het haast
niet geloven. Ook zij kunnen nu
verder met hun leven! De verhalen
komen uit Johannes 19 en 20.

Open ochtend 27 maart
Er was bijzonder veel belangstelling
voor de open ochtend van woensdag
27 maart. Er kwamen maar liefst 15
ouders/ouderparen een kijkje nemen
op school. Het zijn natuurlijk nog niet
allemaal inschrijvingen, maar er zijn
al wel enige vervolggesprekken gepland.

Ondernemersmarkt Christiaan Huygens
De CH-klassen hielden dinsdagmiddag 26 maart een prachtige ondernemersmarkt in de hal van De
Regenboog. Christiaan Huygens in
Dronten en Zeewolde bestaat tien
jaar en daarom was er voor een
feestelijke inhoud gekozen. Dat was
aan alle kanten te zien! En wat was
er veel belangstelling van ouders,
grootouders, broertjes en zusjes en
toevallige passanten! De opbrengst
van de verkoop van zelfgemaakte en
andere producten mocht eveneens
met recht feestelijk worden genoemd: € 865,75. Over de feestelijke
bestemming van de opbrengst later
meer!

Boomfeestdag groep 6
Woensdag 3 april werden in het bos
bij natuurkampeerterrein De Banken
4.480 bomen geplant door ruim 200
kinderen van de groepen 6 van de
verschillende basisscholen in Zeewolde. Er werden boomhazelaars, zomereiken, haagbeuken en zoete
kersen geplant. Groep 6 van de
(speciale) basisschool De Springplank onthulde het bordje, dat in de
toekomst zal herinneren aan boomfeestdag 2019. Tevens werd er een
natuurquiz gehouden. De winnende
school mag er een dagje op uit met
boswachter André Wels. Spannend
welke school dat wordt! De boomfeestdag wordt georganiseerd door
de gemeente Zeewolde, in samenspraak met Staatsbosbeheer en diverse vrijwilligers. Oorspronkelijk
was de dag gepland op woensdag 13
maart, maar toen gooiden wind en
regen roet in het eten. Op de
reservedatum was het veel beter
weer. Voor enkele kinderen was het
helemaal een mooie ochtend, zij
mochten samen met burgemeester
Gerrit Jan Gorter op de foto. De
kinderen werden begeleid door juf
Gerrie, juf Rinske en enkele ouders.

Basketbal groep 7
Teams
uit
groep
7
van
De
Regenboog en Christiaan Huygens
namen vrijdagmiddag 29 maart na
schooltijd deel aan het jaarlijkse
basketbaltoernooi in Het Baken. Een
hoofdprijs zat er ditmaal helaas niet
in, maar wat werd er fanatiek
gestreden (in positieve zin, het bleef
sportief)!
Dank
ook
aan
alle

begeleiders en de supporters op de
tribune!

de atletiekbaan? Er hebben zich al
enige ouders gemeld, maar er kunnen er nog meer bij!

Week van het Geld
De laatste week van maart was het
de Week van het Geld. Op veel
scholen werd daarom extra aandacht
besteed aan wat geld allemaal
inhoudt, hoe je het kunt verdienen
en wat je er zoal mee kunt doen.
Lennard de Koning, zelf werkzaam in
de financiële sector, kwam woensdagmorgen 27 maart in groep 7/8 de
zogenoemde cashquiz verzorgen. Erg
leuk en ontzettend leerzaam! De
kinderen hingen aan Lennards lippen.
Lennard was in een grijs verleden
zelf leerling van De Regenboog, maar
dat was al héél lang geleden.

Koningsspelen vrijdag 12 april
De Koningsspelen zijn erg vroeg dit
jaar, deze worden namelijk al op
vrijdag 12 april gehouden. Dat komt
weer doordat Pasen 'laat' is en dit
jaar
aan
het
begin
van
de
meivakantie valt. We beginnen de
Koningsspelen traditioneel met het
'koningsontbijt' in de verschillende
klassen. Groep 1/2 en groep 3 gaan
's ochtends vervolgens spelletjes
doen op school, groep 4 tot en met 8
en de beide CH-groepen gaan
spelletjes doen op de atletiekbaan
van Zeewolde (samen met enkele
andere scholen). Het exacte programma volgt nog, maar voor het
programma op school en dat op de
atletiekbaan kunnen we nog wel
enige hulp gebruiken. Wie wil 's
ochtends helpen op school en wie op

Witte Donderdag
De dames van de ouderraad hebben
de hal van De Regenboog helemaal
in paassfeer gebracht. Het geheel
ziet er weer fraai en gezellig uit!
Donderdag 18 april (Witte Donderdag) beginnen we ’s morgens met
een paasontbijt op school (zie bericht
hieronder). Daarna zijn er in de
verschillende bouwen paasvieringen,
waarbij het verhaal van Jezus’
opstanding centraal staat. ’s Middags
hebben de groepen 1 tot en met 4
vrij. De groepen 5 tot en met 8 en de
beide CH-groepen eten op school
(brood meenemen dus!) en draaien
een continurooster. Dat betekent dat
de school dan uitgaat om 14.15 uur.
En op dat moment begint de meivakantie al, want Goede Vrijdag is er
geen school.

Paasontbijt
Donderdag 18 april (Witte Donderdag) houden we ons traditionele
paasontbijt. Leerlingen en leerkrachten ontbijten die dag op school. We
starten direct aan het begin van de
ochtend met het ontbijt (08.45 uur
De Regenboog en 09.00 uur Christiaan Huygens). Voor de kinderen is
er brood aanwezig, evenals boter en
favoriete soorten beleg als kaas en
jam. We hebben met Sinterklaas
borden, bekers en bestek van de
ouderraad gekregen, dus die drie b’s
hoeven de kinderen niet mee te

nemen. Eieren mogen uiteraard wel
worden
meegenomen
voor
het
ontbijt. De ouderraad zal ons deze
ochtend weer uitgebreid ten dienste
staan. Daar zijn we als schoolteam
en kinderen natuurlijk heel blij mee!

Verkeersexamen groep 7
Groep 7 van De Regenboog en
Christiaan Huygens heeft donderdagmorgen 4 april het landelijke verkeersexamen gemaakt. Dit theoretische deel zou voor de eerste maal
digitaal worden gemaakt en dat
dachten de leeftijdsgenoten in de
rest van het land ook… Omdat iedereen tegelijk inlogde, raakte de server
van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
overbelast. Dat was heel vervelend!
VVN heeft hiervoor inmiddels excuses aangeboden en hoopt dat dit in
de toekomst niet weer gebeurt…
Later op de ochtend lukte het
inloggen gelukkig wel. Alle kinderen
slaagden (en dat was zo als je
minimaal 16 van de 25 vragen goed
beantwoordde). Carmen, Stijn en
Marit uit groep 7 van De Regenboog
scoorden het best met 23 juiste antwoorden. De helft van het examen
zit er nu op. Dinsdag 9 april volgt het
praktische deel, het rondje door het
dorp (op de goedgekeurde fiets!).

Expositie Samen op Aarde
De bovenbouw van De Regenboog
sloot woensdag 27 maart aan het
eind van de ochtend het thema
'Aziaten' af (Samen op Aarde). Veel
ouders/verzorgers kwamen naar de

speciaal ingerichte expositie kijken.
En met recht, want die was zeker de
moeite waard! Het thema voor de
komende periode is ‘Nieuwste Tijd’.

Automatische incasso schoolreisjes
Het geld voor de schoolreisjes wordt
maandag 8 april automatisch geïncasseerd. Ouders die geen incasso
hebben afgegeven, krijgen vandaag
een brief mee naar huis met daarop
het verschuldigde bedrag en het
rekeningnummer van de school.

Schoolvoetbal groep 6
Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernoei
voor groep 6 wordt gehouden op
vrijdag 12 april (na schooltijd). Ook
supporters zijn van harte welkom op
sportpark De Horst!

Schooltoneel groep 5 t/m 8
De kinderen van groep 5 tot en met
8 genoten vrijdagmorgen 5 april in
The Lux met volle teugen van het
schooltoneelstuk ‘Glitch’. Zij werden
meegenomen in hun eigen wereld,
de bij tijd en wijle onnavolgbare
wereld van het gamen. Een van de
speelsters was onze eigen juf Bianca.
Zij deed vrolijk mee met het
vingervlugge spelletje en belandde
daardoor in een heel spannend en
soms zelfs een klein beetje eng
avontuur. Gelukkig liep alles goed af
en zal juf Bianca volgende week weer
‘gewoon’ op school zijn
. Vrijdagavond 5 april is er in The Lux nog
een extra voorstelling van ‘Glitch’
voor ouders en andere belangstellenden. Aanvang: 20.00 uur. De entree

bedraagt € 3,50. De kaartverkoop is
aan de zaal.

Medezeggenschapsraad (herhaald
bericht)
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.

Datum schoolkamp groep 8
We dachten dat we een goede datum
hadden gevonden voor het schoolkamp van groep 8, nu blijkt dat veel
kinderen op de woensdagmiddag van
het kamp naar een introductie van
het voorgezet onderwijs moeten.
Heel vervelend dat de datum van het
kamp nu nog een keer moet worden
verzet! Het schoolkamp gaat terug
naar de eerder gekozen dagen:
woensdag 12 tot en met vrijdag 14
juni. Dit wordt ook niet meer veranderd!! Kinderen van groep 1 en 2 zijn
die dagen dus vrij. Excuses aan hun
ouders voor het geschuif met de
dagen, daar wordt niemand blij van
.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… donderdag 18 april 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 17 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

