Jaargang 2019-2020 - Nummer 1 - Maandag 2 september 2019
Nieuw schooljaar 2019-2020
We begonnen vanochtend aan het
nieuwe schooljaar 2019-2020 met
156 leerlingen, 113 in de reguliere
groepen en 43 op de CH-afdeling. We
hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad en weer zin heeft om
te beginnen! De ‘kop’ is er inmiddels
af!
Leuk was ook hoeveel ouders/verzorgers maandagochtend een kopje koffie of thee kwamen meedrinken in de
hal van de school!

Zeven groepen
We hebben dit schooljaar zeven
groepen op De Regenboog/Christiaan
Huygens, vijf reguliere (1/2, 3, 4,
5/6 en 7/8) en twee Christiaan
Huygensgroepen (CH-A en CH-B).
We wensen alle kinderen en leerkrachten een heel fijn en leerzaam
schooljaar in hun groep!

Welkom op De Regenboog/CH!
Een speciaal welkom vandaag aan de
nieuwe leerlingen van De Regenboog
en Christiaan Huygens. Welkom zeg-

gen we ook tegen meester Stefan
(van Rossem) van groep 3 en meester Chiel (van Anbergen), de liostagiair van groep CH-A (juf Rinske).
Iedereen een fijne tijd gewenst op
onze school!

‘De wondersteen’
Om 11.00 uur begonnen we maandagmorgen het schooljaar gezamenlijk in de hal. Juf Claudia leidde het
geheel en zong met de kinderen een
aantal bekende liedjes over ‘welkom’
en ‘bijzonder’ zijn. Meester Mannes
las daarna het verhaal ‘De wondersteen’ voor, waarvan de strekking
was dat heel veel dingen alleen maar
lukken als je ze samen oppakt en
uitvoert.

Gymnastieklessen
Maandagmorgen, Het Baken, 09.30 –
10.30 uur: CH-A; 09.30 – 10.30
uur: CH-B. De twee groepen hebben
hierbij
twee
zalen
tot
hun
beschikking.
Woensdagochtend, Het Baken, 11.00
– 12.00 uur: groep 3. Ouders

komen hun kinderen om 12.10 uur
van Het Baken halen.
Donderdagmiddag, Het Baken, 13.15
–
13.55
uur:
groep
4
(gymleerkracht
Marijke
van
de
Beek); 13.55 – 15.15 uur: groep
5/6 (blokuur,
één les van
gymleerkracht Marijke van de Beek
inbegrepen); 13.55 – 15.15 uur:
groep 7/8 (blokuur, één les van
gymleerkracht Marijke van de Beek
inbegrepen).
Alle lessen worden in Het Baken
gegeven (de verbouwing vindt pas na
de volgende zomervakantie plaats).
In Het Baken is een dubbele zaal,
groep 5/6 en groep 7/8 kunnen dus
tegelijk naast elkaar gymmen.

Lezen in de vakantie!
Al 35 kinderen stuurden een foto
waarop te zien was hoe zij in de

zomervakantie lekker ‘doorlazen’!
Deze hele week kunnen er nog foto’s
worden gestuurd naar juf Ellen,
ellenvandeweg@codenz.nl. Doen, er
zijn ook drie prijzen te winnen!

Vrijdag opnieuw een ‘t(h)intje
In ‘t(h)intje van vrijdag 6 september
staan onder meer de bijzondere data
vermeld voor het eerste gedeelte van
het nieuwe schooljaar.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 6 september 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 4 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

