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Schoolreisjes donderdag 16 mei
Welkom op De Regenboog!
Een hartelijk welkom deze keer aan
Maes en Daan van Gog (groep 6 en
groep 4) en Meagan van der Noll
(groep 4). We wensen de nieuwkomers een fijne tijd op De Regenboog!

Voor groep 1 tot en met groep 7
staan de schoolreisjes donderdag 16
mei op het programma. Groep 1, 2
en 3 gaan naar Sprookjeswonderland
Enkhuizen, groep 4 tot en met 7 naar
Attractiepark Slagharen. Groep 8
heeft deze dag ‘gewoon’ school.

Dodenherdenking 4 mei

Sportdag groep 5 tot en met 8

Er kwamen zaterdagavond 4 mei zo'n
500 mensen naar de Dodenherdenking op de Algemene begraafplaats
aan de Dasselaarweg. Van elke basisschool liepen er twee kinderen
vanaf sporthal Zeewolderhoek mee in
de stille tocht. Voor De Regenboog
waren dat Jesse (F.) en Loes, voor
CH Benthe en Luca. Twee kinderen
legden een krans bij het Vliegermonument, de overige een bloem.
Ook mocht één kind een gedicht
voorlezen over 'vrijheid'. Voor een
verder verslag van de herdenking,
zie Zeewolde Actueel.

De jaarlijkse sportdag voor groep 5
tot en met 8 wordt gehouden op
woensdag 22 mei a.s. Plaats van
handeling: sportpark De Horst (hockey- en voetbalvelden). Het is dit
jaar een voetbal-, korfbal- en tennissportdag en ook is er ruimte en tijd
ingepland voor knikkeren en oudHollandse spellen. De andere scholen
die op deze ochtend aan de sportdag
meedoen zijn ’t Wold, Het Mozaïek,
In de Lichtkring, ’t Kofschip en De
Springplank. De overige scholen
hebben op woensdag 15 mei hun
sportdag al. De kinderen van groep 1
tot en met 4 gaan woensdag 22 mei
gewoon naar school. Voor vragen
over de sportdag kan men terecht bij
juf Rinske van de groep CH-A.

Wist u dat / wist jij dat…?
(rubriek in samenspraak met de ouderraad)

… wij enorm uitkijken naar het
schoolreisje van donderdag 16 mei?
… de school begin volgend schooljaar
35 jaar bestaat?
… wij voor dit heuglijke feit een feest
gaan organiseren?

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Blijf je hier?’ is het thema van week
20 (maandag 13 tot en met vrijdag
17 mei) bij Kind op Maandag. Er is
een verschil tussen ergens een tijdje
zijn en je ergens thuis gaan voelen.
In de verhalen van deze week wordt
steeds meer duidelijk dat Ruth in
Bethlehem zal blijven. Ze gaat in de
nacht naar Boaz en ze worden verliefd op elkaar. De verhalen komen
uit Ruth 2 en 3.
In week 21 (maandag 20 tot en met
vrijdag 24 mei) luidt het thema ‘Veel
geluk!’. Boaz wil met Ruth trouwen.
Hij wordt dan tevens de eigenaar van
het land van Elimelech. Maar er is
een ander familielid dat daar ook
recht op heeft. Daarom gaan ze eerst
in de stadspoort overleggen. Het
andere familielid doet afstand van

zijn rechten, zodat Boaz en Ruth samen verder kunnen. Ze krijgen een
zoon, een kleinzoon dus voor Noömi
(Naomi). Dat kind zal later de opa
zijn van koning David. De verhalen
komen uit Ruth 4.

Entreetoets groep 7
Groep 7 gaat de komende weken de
Entreetoets maken. Het gaat hierbij
vooral om de hoofdvakken rekenen/
wiskunde, begrijpend lezen en spelling. Natuurlijk hebben de leerkrachten in de loop van de jaren een aardig ‘beeld’ van de kinderen opgebouwd, de Entreetoets helpt om alvast na te denken over de keuze die
volgend jaar in groep 8 moet worden
gemaakt voor het voortgezet onderwijs.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 24 mei 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 22 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

