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Welkom op De Regenboog!
Na de zomervakantie waren er veel
nieuwe kinderen op De Regenboog/
Christiaan Huygens!
Groep 1/2a: Suze van ’t Hof en Liva
Knispel.
Groep 3: Sander Verhoeve (kwam
kort voor zomervakantie al op
school).
Groep 4: Elise ten Brinke, Amelia
Neagu en Marijn Ram.
Groep 5/6: Jula Knispel (kwam kort
voor zomervakantie al op school)
Groep CH-A: Thomas Bakker, Robbin
ten Brinke, Thijs de Bruine, Rinske
van ’t Hof, Job Heemskerk, Lotte
Houtkamp, Floris Hopkins, Sander
Kooij, Krijn Lahuis, Lotte Maasdam,
Annyck Room en Fedor Schanzleh.
Alexander Marinic is ook nieuw in
deze groep (hij komt over van groep
5 van De Regenboog).
Groep CH-B: Thom Lahuis, Jesse
Plugge en Camiel Schanzleh.
Meester Stefan van Rossem is nieuw
in groep 3 en geeft les op maandag
en dinsdag.
Meester Chiel Anbergen gaat zich op
maandag en dinsdag voorbereiden

op zijn LIO-stage in groep CH-A (bij
juf Rinske).
We heten alle nieuwkomers van
harte welkom op De Regenboog/
Christiaan Huygens en hopen dat zij
er een fijne tijd mogen doorbrengen!

Schoolfeest vrijdag 13 september
Volgende week vrijdag 13 september
houden we ons schoolfeest en vieren
we het 35-jarig bestaan van De
Regenboog. Houdt u rekening met de
gewijzigde schooltijden? De onderbouwgroepen (1 tot en met 4) zijn ’s
ochtends vrij en worden om 13.00
uur verwacht in de klas. De overige
groepen starten reeds om 10.30 uur.
De kinderen van deze groepen moeten voor tussen de middag hun eten
(lunch) van thuis meenemen. Een
tussendoortje en wat drinken voor ’s
middags is voor alle kinderen aan te
bevelen! Om 16.45 uur zijn de
ouders vervolgens van harte welkom
op het feest. Zorg dat u op tijd bent,
want het feest begint met een
bijzondere opening. Een verrassing
dus! Daarna krijgt u van uw kind een
rondleiding in de eigen klas. Daar zal
de leerkracht aanwezig zijn om

eventuele vragen te beantwoorden.
Om 17.45 uur heeft iedereen trek en
dat is heel goed, want het eten wordt
ondertussen op het plein in gereedheid gebracht!

Spreekavond
We hebben weer een spreekavond
gepland waarop we graag alle
ouders/verzorgers willen ontmoeten.
Over en weer kunnen dan verwachtingen worden uitgesproken voor het
nieuwe schooljaar. De spreekavond
wordt gehouden op woensdag 25
september a.s. Wie ’s avonds niet
kan, mag ook een andere afspraak
met de leerkracht(en) maken. Bij de
klassen zullen intekenlijsten komen
te hangen. Wie zich niet inschrijft,
krijgt een uitnodiging van de leerkracht. De CH-groepen hebben eigen
spreekavonden.

Welkom juf Marijke!
Naast meester Stefan van groep 3
hebben we nog een nieuwe leerkracht: Marijke van de Beek. Juf
Marijke geeft op donderdagmiddag
in Het Baken gymnastiekles aan de
groepen 4, 5/6 en 7/8. Zij verzorgt
de toestellessen. We heten juf
Marijke (die haar basisschooltijd ooit
ook doorbracht op De Regenboog!)
van harte welkom en wensen haar
fijne donderdagmiddagen met de
kinderen van onze school!

methode. ‘Wat wil je nog meer?’ is
het thema van week 37 (maandag 9
tot en met vrijdag 13 september).
Hoe komt het kwaad in de wereld? In
de Bijbel staat daarover een verhaal.
De (eerste) mensen hadden het zo
mooi, zo was er een prachtige tuin
met een bloeiende boom. Van bijna
alle bomen mochten ze eten. Maar er
was één boom, waarvan dat niet
mocht! En juist die was zo aantrekkelijk… De verhalen komen uit Genesis 2 en 3. In week 38 is het
thema ‘Code rood’. Het was mooi,
het was goed, maar dat bleef het
niet. Deze week is het zelfs ‘code
rood’. Met de dood van Abel krijgen
de eerste mensen ook te maken van
verdriet, pijn en gemis. Het gaat fout
tussen de mensen… Er gaat veel
meer mis. Zoveel zelfs, dat het zo
niet verder kan. Noach krijgt de
opdracht een ark te bouwen, dit om
aan de vloed te ontkomen. De
verhalen komen uit Genesis 4 en 6.

Lessen AMV beginnen weer
Muziekschool Zeewolde verzorgt ook
dit schooljaar weer zes lessen AMV
(algemene muzikale vorming) in de
verschillende groepen. In de eerste
periode zijn de beide CH-groepen
aan de beurt. De lessen beginnen op
maandagmiddag 9 september en
worden verzorgd door (meester)
Frank Boerrigter.

Vertelrooster Kind op Maandag

Ouders brengen
binnen (of niet)

hun

kinderen

Op De Regenboog werken we met
Kind op Maandag als godsdienst-

Ouders/verzorgers zijn ’s morgens
vrij hun kinderen naar binnen te

brengen. Het mag, maar is niet
verplicht! Het binnenbrengen mag tot
de klas. We willen graag om 08.45
uur met de lessen kunnen beginnen,
ouders komen daarom (met uitzondering van groep 1/2 en 3) niet in
de klas. Na de ochtendpauze om
11.00 uur en de middagpauze om
13.10 uur gaan de kinderen samen
met de leerkracht naar binnen.

korfbalvelden aan de Sportlaan van
17.00 tot 18.00 uur. Tijdens deze
trainingen zullen de deelnemers de
basisregels en technieken van het
korfbal leren. Deelname aan deze
trainingen is geheel gratis en een
mooie aanloop naar het schoolkorfbaltoernooi.

Overblijven

Er zijn in en vlak na de zomervakantie maar liefst 43 vakantieleesfoto’s binnengekomen. Wat een
prachtig resultaat! Hartelijk dank alle
inzenders! Kom de foto’s gerust een
keer bekijken, ze zijn op het witte
bord vlak bij groep 8 vastgeplakt.
Een deskundige jury onder leiding
van juf Ellen gaat de drie origineelste
uitzoeken. In de Kinderboekenweek
begin oktober worden de winnaars
bekendgemaakt. Ach, eigenlijk is
iedereen al winnaar!

Kinderen die tussen de middag overblijven op school, dienen een placemat of theedoek van huis mee te nemen. Zodoende kunnen broodkruimels gemakkelijker worden opgeruimd en is de tafel ook weer schoon
voor het kind dat er ’s middags achterzit!

Korfbal groep 4 en 5
KV Wolderwijd houdt op vrijdagmiddag 27 september het jaarlijkse
schoolkorfbaltoernooi voor alle basisscholen in Zeewolde. Dit werd altijd
al gehouden voor de groepen 5 van
de basisscholen, de groepen 4
mogen net als vorig jaar ook weer
meedoen.
Er zal gespeeld worden volgens het
zogenoemde 4Korfbal: 4 tegen 4.
Voordeel van deze spelvorm is dat de
kinderen meer betrokken zijn bij het
spel, er meer scoringskansen zijn en
het plezier hierdoor wordt vergroot.
Voorafgaand aan het schoolkorfbaltoernooi zijn er op vrijdag 13 en
dinsdag 17 september mogelijkheden
om een korfbaltraining bij te wonen.
Deze trainingen vinden plaats op de

Vakantieleesfoto’s

Eigen koptelefoon meenemen
Voor veel vakken, met name voor
rekenen en spelling, gebruiken de
kinderen van groep 5 tot en met 8 bij
de chromebooks een koptelefoon.
Kinderen moeten deze zelf van thuis
meenemen. Ze zijn daar, zo blijkt uit
ervaring, veel zuiniger op en de
koptelefoons gaat dan ook veel
langer mee!

Rapporten graag retour
De meeste kinderen brachten na de
zomervakantie hun rapport reeds
terug op school. Misschien dat
familieleden hier en daar nog een

enkel rapport moeten bekijken (en
daar iets voor willen geven…), we
zien de rapporten graag uiterlijk
vrijdag 13 september terug op
school.

Lijst bijzondere data
Komende week verschijnt de lijst met
bijzondere data voor het eerste half
jaar. Sommige data staan nog niet
helemaal vast, vandaar dat de lijst
nu nog niet kan worden verstuurd.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 20 september 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 18 september.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

