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35 jaar De Regenboog
Wat een fantastische happening was
het 35-jarig bestaan van De Regenboog vrijdag 13 september! Geweldig, wat maakten De Vuilnismannen
er met de kinderen een feest van! De
show duurde een klein halfuur, maar
verveelde daarvan geen minuut. Vrijwel alle ouders/verzorgers van De
Regenboog/Christiaan Huygens waren van de partij en getuige van een
onvergetelijke gebeurtenis. Het weer
hielp natuurlijk in alle opzichten mee,
het was dan ook erg gezellig op het
schoolplein! De Leeuw Snacks Bezorgservice zorgde voor patat en een
snack naar keuze. Een dikke pluim
voor de ouderraad en de werkgroep
die het jubileum voorbereidde, het
geheel klonk als een klok! Bedankt
iedereen die op een of andere manier
aan het feest van vrijdag de 13e
meehielp!
Een overzicht van eerdere jubilea
van De Regenboog (start in 1984, 5
jaar, 10 jaar, 15 jaar enz.) hangt bij
de kleuter- en de hoofdingang. Het
35-jarig jubileum past er moeiteloos
tussen, hier wordt nog lang over nagepraat
.

Annemieke van Dorst (de moeder
van Vera) maakte foto’s van het
schoolfeest, waarvan een deel werd
geplaatst op de Facebookpagina van
De Regenboog. Als u de hele serie
wilt zien (om nog wat na te genieten…), stuur dan even een mailtje
naar deregenboog@codenz.nl.

Bosjes
Wat is er zaterdagochtend 14 september hard gewerkt om de bosjes
rond de school te verwijderen!
Professional Joris Mensink was er
met zijn speciale minigraver om een
en ander 'grondig' aan te pakken. Hij
werd bij het afvoeren en vegen
geassisteerd door de ouders Kim
Houtkamp, Tjeerd de Vries, Ronald
Jaspers Focks en Martijn Kriek, juf
Suzanna en meester Mannes, de
leerlingen Sander en Tijl en de oudleerling (!) Merlijn. Sander had de
beste motivatie om te helpen: "Ik
heb zo'n hékel aan die bosjes!"
Tussendoor kwam juf Riët langs met
koffie en wat lekkers. We begonnen
's morgens om 08.00 uur, hadden er
mooi weer bij en de klus was rond
11.00 uur geklaard. De 'tienkuper'
was helemaal gevuld met de groene

deugnieten (de stekels prikten soms
dwars door de beschermhandschoenen heen). Uiteraard komt er ander
groenwerk voor de bosjes in de
plaats.
Daarover
later
meer.
Vooreerst bedankt alle helpers van
zaterdagmorgen!

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 39 (maandag 23 tot en met
vrijdag 27 september) luidt het
thema ‘We beginnen opnieuw’. Het
lijkt alsof de schepping opnieuw
begint: de donkere wolken verdwijnen, het water zakt. God begint in
het verhaal opnieuw met Noach en
de dieren in de ark. De verhalen
komen uit Genesis 8 en 9.
‘Babbelstad’ is het thema van week
40 (maandag 30 september tot en
met vrijdag 4 oktober). De nakomelingen van Noach verspreiden zich over de aarde. In Babel besluiten ze
een toren te bouwen, zo hoog als de
hemel. Maar het gaat mis: mensen
verliezen het contact met elkaar, ze
begrijpen elkaar niet meer. Babel
wordt een babbelstad waar iedereen
praat, maar niemand een ander verstaat. De verhalen komen uit Genesis
9, 10 en 11.

Korfbal groep 4 en 5
De Regenboog en Christiaan Huygens
nemen op vrijdag 27 september na
schooltijd met groep 4 en groep 5
deel aan het JAM | KV Wolderwijd
Schoolkorfbaltoernooi. Het betreft alweer de 24e editie van de traditie.
Plaats van handeling: de korfbalvelden van KV Wolderwijd op sportpark

De Horst. Supporters zijn van harte
welkom!

Groep 8 CH op schoolkamp
Groep 8 van Christiaan Huygens gaat
dit schooljaar al vrij vlot op schoolkamp, namelijk van woensdag 2 tot
en met vrijdag 4 oktober. Plaats van
bestemming is traditioneel De Paasheuvel in Vierhouten. Het geheel
staat onder leiding van juf Suzanna.

Kinderboekenweek
De (landelijke) Kinderboekenweek
duurt dit schooljaar van woensdag 2
tot en met zondag 13 oktober. Het
thema luidt ‘Reis mee’, waarbij
voertuigen centraal zullen staan. Op
De Regenboog/Christiaan Huygens
trappen we af op woensdagochtend 2
oktober. We houden u op de hoogte!

Spreekavond 25 september
Hebt u al ingetekend voor de
spreekavond van woensdag 25
september? De intekenlijsten hangen
bij de klassen!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 4 oktober 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 2 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

