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Koningsspelen vrijdag 12 april

Schoolvoetbal groep 6

We begonnen de ochtend vrijdag 12
april met het traditionele 'koningsontbijt' in de verschillende groepen.
Groep 4 tot en met 8 en de beide
CH-groepen gingen daarna naar de
nieuwe atletiekbaan, waarbij allerlei
leuke en ludieke spelletjes op het
programma stonden als spijkerbroekhangen, koekhappen, koningsbal, water verzamelen en hindernisloop. Wethouder Ewout Suithoff opende de ochtend, waarna de warming-up werd verzorgd door Samantha de Vries van UDX (oudleerling van De Regenboog!). De
ochtend werd afgesloten met een
'Wil en Max'-estafette, waarbij van
elke school een koning en een koningin werden 'aangekleed'. Naast De
Regenboog/Christiaan Huygens deden 't Wold, Panta Rhei en In de
Lichtkring met de Koningsspelen op
de atletiekbaan mee. De groepen 1
tot en met 3 bleven op school en
deden daar allerlei spelletjes. Dank
aan de vele begeleiders op zowel de
atletiekbaan als bij school.

De vrijdag van de Koningsspelen (12
april) werd afgesloten met het
voetbaltoernooi van groep 6 op
sportpark De Horst. Het team van De
Regenboog werd derde in de poule
(drie gewonnen, één gelijk, één
verloren),
dat
van
Christiaan
Huygens vierde (twee gewonnen,
één gelijk, twee verloren). Naast juf
Gerrie en juf Rinske trad Ruben (de
hele grote broer van Annelot) op als
coach en dat vonden de kinderen
maar wat stoer. Ruben, bedankt! En
ook een bedankje aan alle ouders en
grootouders die er ’s middags bij
waren, want langs de lijn was het
toch wel een beetje frisjes (laat dat
beetje er maar af ).

Afsluiting jeugdraad
De Zeewolder jeugdraad had donderdagavond 11 april een ontmoeting
met de ‘echte’ gemeenteraad. De
leden van de jeugdraad vertelden
wat zij dit jaar zoal hadden gedaan
en welke contacten zij hadden gelegd. Een van de heikele onderwerpen was de verbetering van het

openbaar vervoer. Daarnaast werd
klip en klaar gesteld dat online winkelen belemmerend is voor de
stabiliteit van het centrum en dat
sociale media niet direct garant staan
voor sociale contacten waar je wat
aan hebt. Ook zou er meer aandacht
moeten zijn voor ouderen. In de
jeugdraad zitten van elke basisschool
uit Zeewolde een leerling uit groep 7
en een leerling uit groep 8. Namens
De Regenboog/Christiaan Huygens
maken Charlotte uit groep 7, Jesse
uit groep 8, Fenna uit groep CH-A en
Merlijn uit groep CH-B deel uit van
de Zeewolder jeugdraad. De achtstegroepers worden na dit schooljaar
afgelost door verse zevendegroepers.
Dit jeugdraadjaar werd er vooral veel
gesproken over hoe Zeewolde eruitziet en wat nog meer gewenst zou
zijn, dit in het kader van de nieuw op
te stellen Toekomstvisie 2040.

Wandelen voor Water
Ter aanvulling op het bericht uit het
vorige ‘t(h)intje: de ZOA-sponsoractie Wandelen voor Water van
woensdag 3 april jl. heeft het geweldige bedrag van € 3.135,- opgeleverd (waarvan € 1.522,10 Regenboog/CH). Leerlingen van de groepen
7 en 8 van De Regenboog/Christiaan
Huygens en In de Lichtkring liepen
zes kilometer door het dorp met zes
liter water in hun rugzak. Door deze
sportieve actie ervoeren de kinderen
wat leeftijdsgenoten in Derde Wereldlanden dagelijks moeten doen om
aan water te komen.

Bridgegeneratietoernooi CH
Kinderen van de beide CH-groepen
namen op woensdagmiddag 10 april
in Dronten deel aan de tiende editie
van het bridgegeneratietoernooi, dat
werd georganiseerd door meester
Roel. 'Dronten' heeft geweten dat
'Zeewolde' er was : Benthe uit CHB won de hoofdprijs, Hadassah uit
CH-A was de sterkste in de categorie
mini's.

Eindtoets Cito groep 8
Groep 8 van De Regenboog en Christiaan Huygens heeft de afgelopen
dagen
de
Eindtoets
van
Cito
gemaakt. Dat wordt de laatste jaren
altijd in april gedaan. De keuzes voor
het voortgezet onderwijs zijn dan al
gemaakt, maar bij een hogere dan
verwachte score kunnen die nog
worden herzien. De antwoorden zijn
ingevuld en op de post gedaan, na
de meivakantie verwachten we de
uitslag!

Verkeersexamen groep 7
Trots tonen de leerlingen van groep
7 van De Regenboog en Christiaan
Huygens
hun
verkeersdiploma.
Iedereen was geslaagd! Bij het
theoretische deel donderdag 4 april
moesten de leerlingen minimaal 16
van de in totaal 25 vragen over
bijvoorbeeld
verkeersborden
en
voorrangsregels juist beantwoorden.
Dat lukte alle leerlingen. Drie
leerlingen van De Regenboog hadden
zelfs 23 van de 25 vragen goed.
Dinsdag 9 april volgde het 'rondje

door het dorp' op de fiets. Best
spannend, want onderweg zaten er
allemaal 'controleurs' langs de kant
van de weg. Alle 'examenkandidaten'
staken echter keurig hun arm uit en
stapten op tijd af (waar dat
tenminste nodig was). Woensdag 10
april hoorden de kinderen dat ze
allemaal waren geslaagd. Proficiat!
En ook hulde aan juf Riët, juf Suzanna en juf Rinske voor het oefenen
en helpen instuderen!

Paasontbijt
Het paasontbijt aan het begin van
Witte Donderdag (18 april) klonk
weer als een klok. Op de foto groep
8, die dit voor het laatst meemaakte
op De Regenboog. Hartelijk dank aan
de ouderraad die weer allerlei handen spandiensten verrichtte!

Entreetoets Cito groep 7
Groep 7 gaat na de meivakantie de
Entreetoets van Cito maken. De
kinderen van De Regenboog gaan de
basisversie maken, die van Christiaan Huygens de uitgebreidere. De
Regenbogers blijven hiernaast de
reguliere toetsen van het leerlingvolgsysteem maken, zodat ze hun
resultaten te allen tijde kunnen worden ‘gevolgd’.

Incasso overblijven
De gelden voor het tweede gedeelte
van
het
schooljaar
voor
het
overblijven worden vrijdag 26 april
geïnd. Wie een automatische incasso
heeft afgegeven, hoeft niets te doen,

het gaat allemaal vanzelf… De
overige ouders/verzorgers krijgen
een verzoek tot betaling.

Bedankt!
Mede namens Riët wil ik de ouderraad bedanken voor de bos bloemen
die ik donderdagochtend 18 april
kreeg in verband met het overlijden
van mijn moeder afgelopen maandag. Dat was heel lief en attent!
Tevens wil ik ouders en kinderen van
De Regenboog/CH hartelijk bedanken
voor hun meelevende reacties. Dat
doet altijd goed!
Mannes Schoppink.

4 mei Dodenherdenking
Zaterdagavond 4 mei lopen vier
kinderen van De Regenboog en
Christiaan Huygens mee in de stille
tocht van de Zeewolderhoek naar de
Algemene Begraafplaats aan de
Dasselaarweg: Jesse en Loes namens
De Regenboog en Benthe en Luca
namens CH. Ook zullen er kinderen
van andere scholen meelopen. Ouders/verzorgers en andere belangstellenden zijn uiteraard eveneens
van harte welkom. Zie hiervoor de
mededelingen in Zeewolde Actueel.

Meivakantie
De meivakantie valt wel erg vroeg dit
jaar. Vaak valt Hemelvaartsdag ermee samen, voor de vakantie van
2019 hebben we eerst Pasen nog! De
meivakantie begint al op Goede
Vrijdag (19 april) en duurt inclusief
het afsluitende weekend tot en met

zondag 5 mei. Naast Pasen vallen
ook Koningsdag, Dodenherdenking
en Bevrijdingsdag in de meivakantie.
Maandag 6 mei gaan we dus (pas)
weer naar school. Iedereen een fijne
vakantie gewenst!

Vertelrooster Kind op Maandag
Na de meivakantie gaan we verder
met verhalen uit het Oude Testament. ‘Ik help je wel’ is het thema
van week 19 (maandag 6 tot en met
vrijdag 10 mei). Noömi is uit Betlehem naar Moab verhuisd. In Moab
sterven haar man Elimelech en haar
beide zonen. Staat Noömi er nu
helemaal alleen voor? Ze besluit
terug te gaan naar Betlehem. Ruth,
haar
Moabitische
schoondochter,
gaat met haar mee. In Betlehem
mag Ruth aren rapen op het land van
Boaz. De verhalen komen uit Ruth 1
en 2.

Pasen 2019
Sta op! Een morgen ongedacht,
Gods dag is aangebroken,
er is in één bewogen nacht
een nieuwe lente ontloken.
Het leven brak door aarde en steen,
uit alle wonderen om u heen
spreekt, dat God heeft gesproken.
(lied 630)

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 10 mei 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 8 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

