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Afscheidsavond groep 8
Met de musical 'Gewoon super' hebben de kinderen van groep 8 vrijdagavond 12 juli afscheid genomen van
De Regenboog. 's Ochtends werd de
generale voor de rest van de school
gehouden, 's avonds kwamen ouders
en grootouders kijken. Het was
hartstikke gezellig in de hal van de
school.
Groep
8 was gewoon
super! Na de pauze volgde het officiële gedeelte van de afscheidsavond. Alle kinderen werden daarbij
in het zonnetje gezet, bovendien
kregen ze van alles mee naar huis:
een getuigschrift, een Bijbel, een
mok en een heuse afscheidsfoto. Ook
traden juf Angela en juf Ellen nog
even op. Daarbij werden allerlei
vrolijke herinneringen opgehaald aan
het afgelopen jaar.

Afscheidsavond groep 8 CH
Groep 8 van Christiaan Huygens nam
maandagavond 15 juli afscheid van
de basisschool. De feestelijke gebeurtenis, waarvoor ouders en ook
grootouders waren uitgenodigd, begon ook hier met de musical 'Gewoon
super'. Dat klonk al als een klok! Juf

Suzanna had voor het technische
gedeelte assistentie gekregen van
Bart Vrieling. Juf Rinske had ook nog
een rolletje in de musical! Na de
pauze waren er ook bij CH speeches,
optredens en mooie cadeaus. Daarbij
werd wel duidelijk dat de kinderen
hun talent niet van vreemden
hebben. De ouders kunnen er ook
wat van! Kortom, het was een avond
vol verrassingen!

We nemen afscheid van…
Elk jaar nemen we op De Regenboog
afscheid van een groot aantal achtstegroepers. Als zij de jongste (of
enige) uit het gezin zijn, nemen we
dus ook afscheid van de desbetreffende familie. Dit jaar nemen we afscheid van de volgende families:
Ahmad, Beelen, De Bruin, Drost,
Fontein, Gaal, Poortinga (deze familie
verhuisde onlangs naar Zwolle, zusje
Marte zit daar al op school) en
Verschure. Met Christiaan Huygens
erbij nemen we ook afscheid van de
familie Hoving (voor Marijn naar CH
ging, zat hij vijf jaar op De
Regenboog en zijn zus Benthe alle
acht jaar). ‘Recordhouder’ dit jaar is
de familie Beelen. Anouk kwam

januari 2004 voor het eerst op De
Regenboog, Tim gaat er nu vanaf. Bij
de genoemde families zijn er heel
wat hulpvaders en/of -moeders die
nu eveneens afscheid nemen. Bedankt alle families voor het vertrouwen en de hulp en betrokkenheid
gedurende een lange reeks van
jaren! Het ga iedereen goed!

Juf Elise gaat naar Harderwijk
Na bijna vijftien jaar De Regenboog
gaat juf Elise Mol ons verlaten. Vlak
voor het einde van het schooljaar
heeft zij een baan aangeboden
gekregen op de Willem Alexanderschool in Harderwijk. Ze krijgt daar
na de vakantie groep 5 onder haar
hoede. Juf Elise begon in Zeewolde
ooit op Het Mozaïek en ‘verhuisde’ na
korte tijd naar De Regenboog. In de
jaren die volgden kreeg zij te maken
met de groepen 3 tot en met 7. De
laatste schooljaren lag het accent
vooral op groep 3 en was juf Esther
haar vaste ‘duo’. We feliciteren Elise
van harte met haar nieuwe baan.
Voortaan kan ze echt op de fiets naar
haar werk, de school staat ook nog
eens in haar eigen woonplaats…
Woensdag 17 juli aan het eind van
de ochtend kregen ouders en kinderen in de hal van de school gelegenheid afscheid te nemen van juf Elise.

Welkom meester Stefan
Stefan van Rossem uit Harderwijk
wordt de nieuwe leerkracht van
groep 3 (voor de maandag en de
dinsdag). Stefan (23) werkte het
afgelopen jaar op basisschool Het

Zuiderlicht in Dronten. In een later
stadium zal hij zichzelf nader voorstellen. We heten meester Stefan
vanaf deze plaats van harte welkom
op De Regenboog en wensen hem er
een heel fijne tijd toe.

Meester Robin gaat, juf Marijke
komt
Marijke van de Beek wordt de nieuwe
gymnastiekleerkracht voor groep 4
tot en met 8 op donderdagmiddag.
Zij volgt Robin van der Wal op, die
ervoor koos na dit schooljaar zijn
sportieve talenten op een andere
wijze invulling te gaan geven. We
bedanken Robin voor de fijne
toestellessen die hij gaf en heten
Marijke van harte welkom!

Gymnastieklessen 2019-2020
De gymnastieklessen worden ook
komend schooljaar in Het Baken
gegeven. Zoals bekend wordt Het
Baken grondig gerenoveerd, maar de
werkzaamheden zullen pas vanaf de
zomer van 2020 worden uitgevoerd.
Groep 3 van De Regenboog heeft op
woensdagochtend gym (11.00 –
12.00 uur).
Groep 4 gymt op donderdagmiddag
(13.15 – 13.55 uur) onder leiding
van juf Marijke.
Groep 5/6 en groep 7/8 hebben van
13.55 tot 15.15 uur donderdagmiddag een dubbele gymles (spelles
en toestelles) en wisselen halverwege af van zaal. De toestelles wordt
gegeven door juf Marijke.

Groep CH-A en groep CH-B hebben
maandagochtend gym van 09.30 tot
10.30 uur en hebben daarbij twee
zalen tot hun beschikking.

Erehaag…
Groep 8 was donderdagmorgen 18
juli echt voor het laatst op De
Regenboog / Christiaan Huygens.
Eerst was er natuurlijk het gebruikelijke snoepuitdelen. De 34 schoolverlaters (eerlijk verdeeld over
Regenboog en CH) renden daarna
door een erehaag van kinderen en
leerkrachten uit andere groepen en
toen waren het ineens echt oudleerlingen… Het ga jullie goed, groep
8! We wensen jullie het allerbeste op
het voortgezet onderwijs. Maar eerst
een fijne vakantie!

Playback en andere talenten
We sloten het schooljaar 2018-2019
op een geweldige wijze af met de
traditionele playback- en andere
talentenshow. Winnaars waren Eline,
Merel, Jolien, Nadia en Annelot uit
groep 5/6. De dames zongen het
nummer 'Als het avond is' en
begeleidden zichzelf daarbij op de
piano. De tweede plaats was voor
Charlotte (groep 7) en Louelle (groep
CH-A). Er waren twee derde prijzen,
namelijk voor Rhodé, Hanne en Tijn
(groep 1/2) en voor Anna-Mika,
Jessie, Kieran en Daniel (groep 3). Er

waren in totaal twaalf nummers. De
jury bestond uit meester Robin van
der Wal (vertrekkend gymdocent) en
Micha (groep 5/6), Anna (groep 7),
Niek (groep CH-A) en Xaver (groep
CH-B). En ten slotte was ook het
publiek fantastisch!

Tekening Evi groep 4
Evi uit groep 4 maakt altijd
bijzondere tekeningen, waarbij ze
overal aan denkt. Hier maakte ze een
tekening van haar klas. Naast tafels
en stoelen was er ook aan het
schoolbord gedacht!

Een fijne zomervakantie!
Het schooljaar zit erop! Vanaf deze
plaats iedereen een fijne, zonnige en
ontspannen zomervakantie gewenst!
Geniet ervan! Het nieuwe schooljaar
begint op maandag 2 september,
maar dat duurt nog even
.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… maandag 2 september 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
donderdag 29 augustus.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

