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Nieuwe schooljaar: vijf groepen
Net als het bijna afgelopen seizoen
mag De Regenboog komend schooljaar 2019-2020 op basis van het
leerlingenaantal vijf groepen formeren. Daarnaast zullen er twee groepen van Christiaan Huygens zijn. We
zijn druk bezig met het maken van
een ‘plaatje’, waarbij we alle groepen
en kinderen zoveel mogelijk recht
doen. In de laatste week van juni
gaat de groepsverdeling naar ‘buiten’.

Juffendag

day, de leerkrachten van de bovenbouw vierden gezamenlijk hun verjaardag (net als bij de juffendag een
week eerder). Een van de onderdelen
van de ochtend was een bingo,
waarbij allerlei prijsjes te winnen
vielen. De kinderen waren hierbij een
en al aandacht! In andere klassen
werden er verschillende spelletjes
gespeeld. Aan het eind van de
ochtend was er in elke klas een
lunch, waarvoor de kinderen zelf de
ingrediënten hadden meegenomen.
Een mooie ochtend met allemaal blije
gezichten!

Afscheid meester Chiel

Het was woensdag 29 mei juffendag!
De leerkrachten van de groepen 1 tot
en met 4 vierden gezamenlijk hun
verjaardag. 'Feest op het kasteel'
was daarbij het thema. Alle juffen
waren verkleed als jonkvrouw of als
prinses. En natuurlijk waren er ook
heel veel jeugdige prinsen, ridders
en jonkvrouwen!

Meester Chiel Anbergen was donderdagmiddag 6 juni voor het laatst als
stagiair bij gymmeester Robin in Het
Baken. Namens groep 5/6 werd hij
bedankt door Wesley en Sil. Ook
groep 4 en groep 7/8 waren hartstikke blij met meester Chiel. Het ga
hem goed bij zijn verdere opleiding!

Bobobiday

Schoolkamp groep 8

Het was woensdag 5 juni 'Bobobiday'
op De Regenboog en Christiaan
Huygens oftewel bovenbouwbirth-

Groep 8 gaat komende week van
woensdag 12 tot en met vrijdag 14

juni op schoolkamp. Die van De
Regenboog gaat naar Ermelo, die
van
Christiaan
Huygens
naar
Vierhouten. We wensen de aanstaande schoolverlaters en hun begeleiders veel plezier en natuurlijk ook
mooi weer! Geniet ervan met elkaar!
De kleuters zijn vrij gedurende het
kamp.

B onder leiding van juf Suzanna en
Gert Jan Knoet van Staatsbosbeheer
vrijdagmorgen 7 juni door ‘de nieuwe
wildernis’ van de Stille Kern. Of dat
leuk en leerzaam was? Natuurlijk!

Ochtendvierdaagse groep 1/2

Juf Ellen en haar groep 7/8 bleven
wat dichter bij huis, maar hun buitenles vrijdagmiddag 7 juni was niet
minder leerzaam. Bij Samen op
Aarde was het onderwerp ‘Dieren in
en om het water’. Dan is er rondom
de school genoeg te zien en te ontdekken!

De kinderen van groep 1/2 werden
vrijdagmorgen 7 juni als ware helden
binnengehaald, nadat zij de laatste
etappe van de ochtendvierdaagse
hadden volbracht. En natuurlijk ook
een applausje (en een bloemetje)
voor juf Janny, die vier ochtenden
met 34 kleuters op stap was geweest! Op de laatste ochtend waren
er maar liefst 30 ouders en grootouders die eveneens meeliepen. Wat
een support!

Juf Elise terug op school
Juf Elise van groep 3 was enige
weken uit de roulatie. Rugpijn, ’s
nachts niet slapen en daar de
oorzaken van vinden hebben de
nodige tijd gekost, maar inmiddels
gaat het een heel stuk beter met de
juf. Komende dinsdag is Elise weer
present! Wel zal ze zich de eerste tijd
moeten beperken tot haar lesgevende taken.

CH-B naar Stille Kern
In het kader van het thema ‘Een
wereld vol leven’ struinde groep CH-

Dieren in en om het water met
groep 8

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wie kun je vertrouwen?’ is het thema van week 24 (dinsdag 11 tot en
met vrijdag 14 juni). Koning Achab
vertrouwt op de god Baäl, Elia
vertrouwt op de God van Israël. In
zijn naam zegt de profeet dat er
droogte zal zijn in het land. Later
vraagt Elia een weduwe om hem
haar laatste eten te geven, God zal
ervoor zorgen dat zij ook genoeg
heeft. Durft zij daarop te vertrouwen? De verhalen komen uit 1
Koningen 17.
In week 25 (maandag 17 tot en met
vrijdag 21 juni) luidt het thema
‘Water en vuur’. De Israëlieten
moeten kiezen tussen Baäl en de
Heer. Die twee gaan niet samen, het
is het een of het ander. Ze zijn als
water en vuur en er zullen keuzes
moeten worden gemaakt. De verhalen komen uit 1 Koningen 18.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 21 juni 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 19 juni.

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

