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Vliegersmonument en groep 8
De rest van de school was op schoolreis donderdag 16 mei, maar groep 8
heeft zich deze dag zeker niet
verveeld. Verstoppertje door de hele
school is bijvoorbeeld ieder jaar weer
een hoogtepunt
! Boeiend, indrukwekkend zelfs, was het verhaal van
Cees Steijger over de totstandkoming van het Vliegersmonument in
Zeewolde-Zuid. De kinderen luisterden drie kwartier ademloos naar wat
er boven het IJsselmeer allemaal
gebeurd moet zijn aan het eind van
de oorlog. Per fiets ging groep 8
daarna naar het monument zelf.
Cees Steijger is de initiatiefnemer
van het monument. Bovendien
schreef hij er een boek over ('Crazy
Horse').

Vertelrooster Kind op Maandag
Week 22 (maandag 27 tot en met
woensdag 29 mei) is de week voor
Hemelvaartsdag. Het thema van
deze korte week luidt ‘Wordt
vervolgd’. Veertig dagen (na Pasen
dus) is Jezus aan zijn leerlingen
verschenen. Dan gaat hij naar de

hemel, maar dat betekent niet dat
het verhaal is afgelopen. Er komt een
vervolg waarin zijn leerlingen een
belangrijke rol zullen spelen. De
verhalen komen uit Handelingen 1.
In week 23 (maandag 3 tot en met
vrijdag 7 juni) is ‘Geef het door’ het
thema. Na de hemelvaart van Jezus
weten de leerlingen niet zo goed hoe
het verder moet. Maar er gebeurt
iets wonderlijks: de Geest van God
komt over hen. Ze raken in vuur en
vlam en gaan door met het werk dat
Jezus deed. Dat gaat zó ver, dat zelfs
een verlamde man weer gaat lopen.
De verhalen komen uit Handelingen
1, 2 en 3.

Sportdag groep 5 tot en met 8
De sportdag voor groep 5 tot en met
8 op sportpark De Horst had
woensdag 22 mei nauwelijks beter
weer kunnen treffen! Het was dit jaar
een voetbal-, korfbal- en tennissportdag en ook was er plek ingeruimd voor knikkeren en oudHollandse spellen. De kinderen en
hun begeleiders genoten volop en
dat begon al bij de warming-up op
het korfbalveld (zie foto onder).

Bij de estafette werd het team van
De Regenboog/Christiaan Huygens
derde met als lopers Bo, Marte, Silas,
Hadassah, Stijn, Anna, Jin en Rosalie. Compliment aan de organisatie,
dit was echt een sportdag uit het
boekje!

BHV
Zes leerkrachten van De Regenboog/
Christiaan Huygens zijn bedrijfshulpverlener (BHV) en volgen woensdag 29 mei de herhalingsmiddag en avond op Het Mozaïek: juf Janny, juf
Riët, juf Claudia, juf Ellen, juf Suzanna en meester Mannes.

Schoolreisjes 16 mei
Wat waren het mooie schoolreisjes
op donderdag 16 mei jl.! Groep 1, 2
en 3 gingen naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen en de groepen 3
tot en met 7 naar Attractiepark Slagharen. Het weer werkte ook nog eens
in alle opzichten mee, kortom dat
worden voor de kinderen en hun
begeleiders fijne herinneringen!

Ouderenquête De Regenboog
In de maand april kregen ouders van
De Regenboog de gelegenheid een
ouderenquête in te vullen. Dat hebben 21 ouders (met in totaal 35
kinderen op school) gedaan. Bij elke
vraag konden er vier antwoorden
worden gegeven: 1 (zwak), 2 (meer
zwak dan sterk), 3 (meer sterk dan
zwak) of 4 (sterk). Gemiddelde
scores onder de 3 geven de school
aanleiding hierover door te praten.

De gemiddelde scores van de afzonderlijke aandachtsterreinen waren:
didactisch handelen: 3,62; afstemming: 3,61; pedagogisch handelen:
3,48; schoolklimaat: 3,47; actieve en
zelfstandige rol van de leerlingen:
3,46; opbrengsten: 3,34; algemeen:
3,32; zorg en begeleiding: 3,27;
kwaliteitszorg: 3,24; aanbod: 3,21;
tijd: 3,18; integraal personeelsbeleid: 3,13.
De best scorende items waren: het
taalgebruik van de leraar is correct
(3,85); de leraar toont respect voor
mijn zoon/dochter (3,80); de leraar
van mijn zoon/dochter is gemotiveerd (3,75); de leraar doet aardig
en vriendelijk tegen de leerlingen
(3,75); de leraar stelt zich positief op
naar mijn zoon/dochter (3,70); de
leraar van mijn zoon/dochter is
vakbekwaam (3,72); de school probeert op een goede manier verzuim
te voorkomen (3,69); ik ben tevreden over de nieuwsbrieven die ik
digitaal of op papier ontvang (3,67);
de leraar heeft belangstelling voor
mijn zoon/dochter (3,65); de leraar
ondersteunt mijn zoon/dochter bij
het werk (3,65); ik ben tevreden
over de schoolkeuze (3,62).
De aandachtspunten waren: het is
mij duidelijk in welke gevallen een
leerling een groep kan overslaan
(2,33); het is goed dat de leraren
veel huiswerk meegeven (2,45); het
is prettig dat de leraren weinig huiswerk meegeven (2,81); het is mij
duidelijk in welke gevallen een leerling blijft zitten / een jaar overdoet
(2,82); op school wordt voldoende
aandacht besteed aan leren plannen
(2,88); de leraren besteden voldoende aandacht aan het maken van

werkstukken (2,92); de school eindigt op tijd (2,95).
De complete uitslag van de ouderenquête is in te zien via onze website
www.pcbsregenboog.nl.
Hartelijk dank al degenen die de
ouderenquête invulden! Uiteraard
gaan we de scores ook vergelijken
met de enquête uit 2015!

Avondvierdaagse 4 t/m 7 juni
Bijna 100 (!) kinderen van De
Regenboog/Christiaan Huygens hebben zich opgegeven voor de Zeewolder avondvierdaagse, die wordt gehouden van dinsdag 4 tot en met
vrijdag 7 juni. Onder verantwoordelijkheid van de ouders kunnen de
kinderen in schoolverband meelopen. Hartelijk dank aan Dinette Fijan, Femke Rebel en Willeke de Ruijter voor het oppakken van de organisatie! Zo gaat ie goed, zo gaat ie
beter, alweer een kilometer! En we
hebben het potje vet al op de tafel
gezet
.

Overblijfouders gezocht
Het einde van het schooljaar nadert
alweer met rasse schreden. We zijn
inmiddels volop aan het vooruitkijken
op het schooljaar dat hierna komt:
1919-1920. Vanwege van schoolgaande kinderen en veranderde
privéomstandigheden stoppen enige
overblijfouders aan het einde van dit
schooljaar. We hebben dus nieuwe
nodig! Zo zoeken we een overblijfkracht voor de maandag, de dinsdag,
de donderdag (hierbij zelfs twee) en
de vrijdag. Reacties mogen naar
overblijvenderegenboog@gmail.com.
Doen! Dan kunnen we doorgaan met
de huidige manier waarop het overblijven wordt georganiseerd!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 7 juni 2019. Kopie hiervoor
dient
uiterlijk
binnen
te
zijn
woensdag 5 juni.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

