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Jeugd-EHBO groep 8
Trots tonen de kinderen van groep 8
hun diploma jeugd-EHBO. Warm of
niet, maandagavond 24 juni slaagden
zij allemaal voor het examen dat
werd afgenomen door de EHBO
Vereniging Zeewolde. Groep 8 had
de afgelopen maanden les gehad van
Teunis Ras. Hulde aan de kinderen,
juf Angela, juf Ellen en onze
instructeur!

Afscheid groep 8
Groep 8 neemt vrijdag 12 juli
officieel afscheid van De Regenboog
met de musical ‘Gewoon Super’. Het
publiek zal bestaan uit ouders,
grootouders en mogelijk broertjes en
zusjes. Het afscheid van groep 8 van
Christiaan Huygens wordt gehouden
op maandagavond 15 juli. De CHkinderen spelen dezelfde musical als
die van De Regenboog. Bij de ‘generale’ onder schooltijd mogen de andere kinderen van school gaan genieten van de musical, het spel, de
zang en niet in de laatste plaats het
prachtige decor. Alleen dit laatste is
al even een extra kijkje waard!

Grote Verkeersquiz groep 6
Als winnaars van de Grote Verkeersquiz twee weken geleden in The Lux
mochten Annelot en Matthias uit
groep 6 donderdag 4 juli deelnemen
aan de provinciale finale. Zij vertegenwoordigden daarbij Zeewolde, samen met de nummers twee en drie,
de jeugdige verkeersexperts van ’t
Wold en In de Lichtkring. De happening vond plaats in theater Agora
in Lelystad. Heel groep 5/6 mocht
mee met de bus! Het was al met al
heel spannend, maar de hoofdprijs
zat er deze keer helaas niet in.
‘Zeewolde’ werd uiteindelijk vierde.
De quiz, die ook nu werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum, werd
gewonnen door de Noordoostpolder.
Urk had volgens de jury het mooiste
spandoek gemaakt.

VankantieBieb, lekker doorlezen in
de vakantie!
Kinderen die in de zomervakantie
weinig (of zelfs niet) lezen, kunnen al
snel in niveau achteruitgaan. Dat
noemen we de ‘zomerdip’. Uit onderzoek is gebleken dat doorlezen in de
vakantie dit kan voorkomen. Het is

dus ook belangrijk om in de vakantie
te blijven lezen! Via de VakantieBieb
app kunnen kinderen gratis boeken
downloaden en lezen op hun tablet!
Alle kinderen krijgen komende week
een leesbingokaart. Juf Ellen gaat
daarmee de klassen langs, deelt ze
uit en vertelt wat de bedoeling is.
Alvast een klein tipje van de sluier:
maak in de vakantie een originele
foto van jou met je boek en stuur die
vóór 6 september naar juf Ellen:
ellenvandeweg@codenz.nl. De meest
originele (leukste of grappigste) foto
wint een mooie prijs!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Ik zie je verdriet’ is het thema van
week 28 (maandag 8 tot en met
vrijdag 12 juli). Elisa is de opvolger
van Elia. Hij probeert de mensen te
laten zien dat God hen niet alleen
laat in hun verdriet. De verhalen
komen uit 2 Koningen 4. In week 29
(maandag 15 tot en met donderdag
18 juli) is ‘Hoe stoer ben je?’ het
thema. Naäman is een stoere, sterke
legeraanvoerder. Maar hij is ook
kwetsbaar: onder zijn pantser draagt
hij een ernstige huidziekte met zich
mee. Hij gaat naar Elisa omdat hij
hoopt te genezen, maar dit loopt
heel anders dan verwacht. De verhalen komen uit 2 Koningen 5.

Juf Ineke voor het laatst
Juf Ineke van Lambalgen was
woensdag 3 juli voor het laatst op De
Regenboog. Ze had de laatste jaren
een kleine taak bij ons op school, ze
vulde één woensdagmorgen per

maand de Bapo van juf Gerrie in. Juf
Ineke heeft haar hoofdtaak op Het
Mozaïek in Horsterveld. Daar krijgt
ze na de zomervakantie een kleine
taakuitbreiding. Natuurlijk hadden
we woensdagmorgen bloemen voor
de bij ons vertrekkende juf. Die
werden haar overhandigd door juf
Gerrie. Ineke, bedankt voor al die
jaren ondersteuning, je hebt heel
wat voetstappen op De Regenboog
staan! En we komen je vast nog wel
een keer tegen!

Samen op Aarde
Er was woensdag 3 juli veel belangstelling voor de afsluitende expositie
van de drie thema's van Samen op
Aarde. In alle klassen kwamen ouders en grootouders een kijkje nemen! Uiteraard keken de kinderen
ook naar elkaars uitgewerkte ideeën.
Kortom, het was een drukte van
jewelste! In groep 1/2 was het
thema 'Lente', in de middenbouw
'Het leven van de eerste mensen' en
in de bovenbouw 'De nieuwste tijd'.

Wisselochtend 17 juli
Woensdag 17 juli vanaf de pauze
(11.00 uur) gaan de kinderen alvast
een kijkje nemen in hun nieuwe klas
bij hun nieuwe juf. Ook de kleuters
die na de zomervakantie voor het
eerst naar school gaan, krijgen voor
deze ochtend een uitnodiging. Tot de
pauze is er ‘gewoon’ les (al zal deze
ongetwijfeld in de afrondende sfeer
plaatsvinden). Groep 8 is ’s morgens
vrij.

Overblijven laatste schooldag

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

Alle kinderen mogen op de laatste
schooldag (donderdag 18 juli) tussen
de middag op school overblijven.
Hier zijn verder geen kosten aan
verbonden. Uiteraard moet er wel
een lunchpakketje worden meegenomen! Het overblijfteam zorgt daarbij
nog voor een leuke extra traktatie.

Playback- en andere talentenshow
We sluiten het schooljaar donderdagmiddag 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 eveneens van harte welkom.

…… wij vrijdag 13 september een
schoolfeest hebben?
… er dan een spectaculair programma geboekt is?
… er dan ook een kijkje in de nieuwe
klas(sen) kan worden genomen?

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… donderdag 18 juli 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 17 juli.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

