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Kamp groep 8 De Regenboog
Groep 8 van De Regenboog heeft van
woensdag 12 tot en met vrijdag 14
juni) een prachtig schoolkamp gehad
in/bij het gebouw van Scouting
Nunspeet (vlakbij de A28). De kinderen gingen per fiets (voor een aantal om alvast aan volgend jaar te
wennen ). Er waren wel wat regenbuien, maar die kregen niet de kans
om spelbreker te zijn. Er was een
mooi en aansprekend programma
gemaakt vol onderdelen om bij
thuiskomst honderduit over te vertellen (zoals het clowneske ‘extreme
make-over’, het ruil- en huilspel en
het bezoek aan het zwembad).

Kamp groep 8 CH
Groep 8 van Christiaan Huygens ging
op dezelfde dagen een eindje verderop naar De Paasheuvel in Vierhouten. Er zijn daar verschillende kamphuizen, de CH-groep logeerde in ‘De
Klaproos’. Ook hier werd een mooi
programma afgewerkt. Op donderdagmiddag kwamen de CH-kinderen
die van De Regenboog tegen in het
zwembad in Nunspeet. Juf Elleke van
CH-Dronten, juf Irene, meester Chiel

(stagiair), Bob (onze onvolprezen
vrijwilliger) en Gerard (vader van
Jin) waren er een gedeelte van het
kamp qua ondersteuning, juf Suzanna was de ‘constante factor’. Hulde!

Verandering in overblijven?
Het schooljaar loopt op z’n eind. Na
vandaag zijn er nog vier weken te
gaan. Ook bij het overblijven worden
er al volop plannen gemaakt voor het
volgende seizoen. Het is voor coördinator Janneke wel handig te weten of
de kinderen op dezelfde dag(en) blijven overblijven of dat er veranderingen aan staan te komen. Wilt u wijzigingen aan Janneke doorgeven via
overblijvenderegenboog@gmail.com?

Avondvierdaagse
De Avondvierdaagse werd dit jaar
gehouden van dinsdag 4 tot en met
vrijdag 7 juni. Het waren vier mooie
avonden door het dorp en de bossen
van Zeewolde. De deelnemers konden kiezen of zij elke avond 5 of 10
km wilden lopen. In verband met de
verwachte regen- en onweersbuien
werd op de afsluitende vrijdagavond
de 10 km ingekort tot 5. De kinderen

waren net op tijd binnen! De
medaille-uitreiking
voor
de
75
kinderen van De Regenboog/ Christiaan Huygens werd vanwege de
regen verplaatst van de Raadhuisstraat naar het (overdekte) Ravelijn.
Alle kinderen gefeliciteerd met de
welverdiende medaille! En een bedankje aan de ouders die de inschrijving coördineerden, Dinette, Willeke
en Femke!

Afsluiting thema’s Samen op Aarde
Voor Samen op Aarde (onze methode
voor wereldverkenning) sluiten we op
woensdag 3 juli de verschillende thema's weer af met een expositie. We
nodigen u hiervoor van harte uit!
De onderbouw (groep 1 tot en met
4) opent om 11.45 uur haar deuren.
U kunt dan in de klassen alles bekijken wat er is gemaakt bij de thema's
('Lente' en 'De eerste mens'). De
bovenbouw (groep 5 tot en met 8)
begint om 12.00 uur. Hier was het
thema van de afgelopen periode 'De
nieuwste tijd'. U mag in alle klassen
komen kijken! We hopen veel ouders
te mogen begroeten!

Jeugdraad naar Tweede Kamer
De jeugdraad van Zeewolde bracht
woensdag 19 juni een bezoek aan de
Tweede Kamer. De kids werden daar
ontvangen door het Zeewolder parlementslid Helma Lodders. De kinderen
stelden allerlei vragen aan Helma en
werden daarna rondgeleid door haar
persoonlijke medewerker Joren Bakker. De jeugdraadsleden en hun
begeleiders Helmut Hermans, Wenda

Westerhuis en Stan Stokvis mochten
ook nog een stukje ‘debat’ volgen,
waarbij zij zelfs premier Rutte ‘in het
echt’ aantroffen. Voor De Regenboog
waren Jesse en Charlotte mee naar
Den Haag, voor CH Merlijn en Fenna.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Je bent niet alleen’ is het thema van
week 26 (maandag 24 tot en met
vrijdag 28 juni). Izebel, de vrouw
van koning Achab, staat Elia naar het
leven. De profeet vlucht en komt
terecht onder een bremstruik, waar
hij God laat weten dat hij de moed
opgeeft. Elia maakt daarna een reis
van veertig dagen en bereikt de berg
Horeb. Daar doet hij nieuwe kracht
op en ervaart hij dat hij niet alleen
is. De verhalen komen uit 1
Koningen 19.
In week 27 (maandag 1 tot en met
vrijdag 5 juli) is ‘Wil je nog meer?’
het thema. Koning Achab heeft bijna
alles, maar wil toch nog meer. Door
een list van Izebel krijgt hij de
wijngaard van Nabot te pakken,
maar Elia spreekt hem aan op zijn
verwerpelijke gedrag. Elisa wordt
Elia’s opvolger als profeet. Hij ziet
hem helemaal als zijn voorbeeld. Wil
hij nog meer? De verhalen komen uit
1 Koningen 21 en 2 Koningen 2.

Cito’s
In alle klassen worden momenteel
weer de tussentoetsen gehouden van
Cito. Zo kunnen we de kinderen
‘objectief’ volgen met rekenen,
spelling, technisch lezen, begrijpend
lezen, woordenschat enz.

Annelot en Matthias winnen Grote
Verkeersquiz
Annelot en Matthias hebben vrijdagmiddag 21 juni in The Lux namens
De Regenboog de Grote Verkeersquiz
van Zeewolde gewonnen! De quiz
wordt elk jaar gehouden voor de
groepen 6 van de basisscholen. Het
was al een hele prestatie dat de
kinderen zich plaatsten voor de
‘eindronden’ (vergelijk het met de
voetbalvrouwen in Frankrijk
), die
vervolgens ook nog eens winnen was
natuurlijk helemaal toppie! En nog
was de koek niet op: De Regenboog
had ook nog eens het mooiste
spandoek! Daarvoor mogen we
moeder Titia trouwens wel heel lief
aankijken
. Lees haar mooie
column in Zeewolde Actueel van deze
week er nog maar eens op na… De
bekers
werden
uitgereikt
door
wethouder Ewout Suithoff en presentator Klaas van Kruistum (bekend
van ‘Klaas kan alles’). De Regenboog
mag nu, samen met de nummer 2 ’t
Wold, naar de provinciale eindronde
op donderdag 4 juli in Lelystad.

Spreekavond maandag 8 juli
De laatste spreekavond van dit
schooljaar
staat
gepland
voor
maandag 8 juli. Er is dan dit jaar nog
één
keer
de
mogelijkheid
de
leerkracht te spreken over de
vorderingen van uw kind!

Playback en andere talenten
We sluiten het schooljaar donderdag
18 juli af met de traditionele
playback- en andere talentenshow.
Dus wie nog iets moet voorbereiden…
Je kunt meedoen als solist, maar
duo’s of groepjes zijn uiteraard ook
van harte welkom. Op de foto de
winnaars van vorig jaar.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 5 juli 2019. Kopie hiervoor
dient
uiterlijk
binnen
te
zijn
woensdag 3 juli.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

