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Kinderboekenweek
'Reis mee!' is het thema van de
Kinderboekenweek 2019. De start op
De Regenboog/Christiaan Huygens
was woensdagochtend 2 oktober. We
hadden bezoek van stewardess
Claudeth van het reisbureau 'Reis
mee' (Claudeth is de zus van juf
Claudia ). Al voor de bel om tien
over half negen ging, liepen de
leerkrachten op het schoolplein met
hun favoriete reisboek. De juffen en
meester vertelden bij de start in de
hal aan Claudeth en de kinderen van
school waarom ze juist dát boek
hadden meegenomen. En daarmee
was de Kinderboekenweek geopend!

Loïs wint fotoleeswedstrijd
Claudeth van reisbureau 'Reis mee'
maakte woensdagochtend 2 oktober
de prijzen bekend van de fotoleeswedstrijd die in de zomervakantie
werd gehouden. Alle leerlingen van
school mochten er de afgelopen
weken voor stemmen. Loïs uit groep
6 kreeg de meeste stemmen en dus
de eerste prijs, Carmen uit groep 8
werd tweede, Noa uit groep 5 en
Freya uit groep 7 gedeeld derde. De

prijswinnaars
waren (toevallig?)
allemaal meisjes, maar let op,
volgend jaar krijgen we vast en zeker
jongens .

Korfbal groep 4 en 5
Het was prachtig weer bij het
schoolkorfbaltoernooi voor de groepen 4 en 5 vrijdagmiddag 27 september op de korfbalvelden van
sportpark De Horst. De Regenboog/
Christiaan Huygens deed mee met
vier teams, twee bij groep 4 en twee
bij groep 5. Bij groep 4 werd een van
de poules gewonnen door het team
van De Regenboog. Wethouder Ewout Suithoff (Sport) reikte de beker
uit. Kijk voor een impressie van het
korfbaltoernooi op de Facebookpagina van De Regenboog!

Ontruimen
We hielden donderdagmorgen 26
september en dinsdagmorgen 1
oktober onze eerste ontruimingsoefeningen van het nieuwe schooljaar.
Die gingen al zeer geordend! Binnen
vier minuten na het toetersignaal
stonden alle leerlingen de eerste

ochtend groepsgewijs op het veld
tussen De Regenboog en ’t Wold, de
tweede ochtend zelfs al na ruim drie
minuten. Met de groene kaart lieten
de leerkrachten zien dat hun groep
compleet was (en dat er dus niemand in de school was achtergebleven!). Wordt binnenkort vervolgd!

Huygensklas gestart
Onder leiding van juf Tabitha van
Rees startte dinsdagmiddag 24
september jl. de Huygensklas. In de
klas zitten leerlingen uit de middenen bovenbouw die wat meer ‘uitdaging’ kunnen gebruiken. In totaal
gaat het om 16 kinderen, negen van
De Regenboog en zeven van De
Richtingwijzer. Juf Tabitha is verder
verbonden
aan
het
Christiaan
Huygensonderwijs in Dronten.

Leerlingenraad
De leerlingenraad kwam vrijdag 27
september jl. voor het eerst bijeen.
De leerlingenraad denkt onder meer
mee over regels voor de pauzes, het
schoolplein en het speelveld. Daarnaast mogen de leerlingen zelf onderwerpen aandragen over hoe het
op school ‘nog leuker’ kan worden
gemaakt. In de leerlingenraad zitten
dit schooljaar Bishoy (groep 5 Regenboog), Merel (groep 6 R), Alexander (groep 6 CH), Eline (groep 7
R), Jasmijn (groep 7 CH), Carmen
(groep 8 R), Louelle (groep 8 CH) en
Sander (groep 9 CH).

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Waar ga je heen?’ is het thema van
week 41 (maandag 7 tot en met
vrijdag 11 oktober). Abram wordt
door God geroepen. Hij gaat weg uit
zijn land, weg van zijn familie, op
reis naar een toekomst die God hem
zal wijzen. In het tweede verhaal
horen we over Abram en zijn neef
Lot. Ze gaan elk op een eigen plek
wonen en Lot mag kiezen. Hij kiest
het land dat hem het mooist lijkt. De
verhalen komen uit Genesis 12 en
13.
In week 42 is het thema ‘Beloofd is
beloofd’. God heeft Abram een kind
beloofd. Maar het is nog niet gemakkelijk om te blijven geloven in
die belofte. Abram trouwt ook met
Hagar. In de tijd van de verhalen
was zoiets heel gewoon. Hagar krijgt
zelfs een zoon: Ismael. Uiteindelijk
ontdekt Abram dat God doet wat hij
zegt. Sarai en Abram krijgen eveneens een zoon: Isaäk. De verhalen
komen uit Genesis 15, 16 en 18.

Week van de Pauzehap
Van maandag 7 tot en met vrijdag 11
oktober is het de Week van de
Pauzehap.
Met
dit
interactieve
lesprogramma ervaren en leren
kinderen van groep 5 tot en met 8
hoe lekker het is om te kiezen voor
gezonde tussendoortjes! De kinderen
maken daarbij kennis met heel veel
verschillende pauzehappen uit de
zogenoemde Schijf van Vijf. Bij een
gezonde pauze hoort niet alleen een
goed 10-uurtje (bij ons halfelfje),
ook lekker bewegen en ontspannen

zorgen voor energie. Ook daarvoor
biedt de Week van de Pauzehap
inspiratie en suggesties. Ouders, dan
bent u op de hoogte en kinderen:
laat je verrassen!

men. Hierbij een 'groepsfoto' van
groep 5/6

Open ochtend
oktober

We hebben het eerste halfjaar vier
stagiair(e)s op De Regenboog/Christiaan Huygens. Thessa Vergnes komt
op donderdag bij juf Esther in groep
3, Yvonne Smeets op maandag in
groep 4 bij juf Annelies, Chiel Anbergen op maandag en dinsdag in groep
CH-A bij juf Rinske en Jelle Oorbeek
op dinsdag in groep CH-B bij juf Suzanna. We wensen de vier heel veel
plezier en hopen dat ze enthousiast
worden het vak van onderwijzer(es)
in te gaan!

woensdag

16

Woensdag 16 oktober is het tussen
09.00 en 12.00 uur weer open
ochtend voor aspirant-ouders! Geef
het door aan mensen in uw buurt die
nog een basisschool voor hun bijna
vierjarige kind zoeken. En bedenk
daarbij: ouders, u bent op dit gebied
onze beste ambassadeurs!

Helemaal zelf bedacht en uitgevoerd!
Loïs, Merel en Debora uit groep 6
zochten
de
afgelopen
weken
hazelnootjes in de bosjes naast het
speelveld. Twee van de drie kwamen
woensdagmiddag 11 september op
het idee er cupcakes van te bakken.
Wat een geweldig leuk idee was dat!
Donderdagochtend de 12e gingen de
meiden ermee de klassen rond. Met
‘niemand van ons is jarig, hoor’
kwamen ze bij de meesters en juffen
aan. Dat was helemaal niet erg. Zo'n
traktatie smaakt altijd!

Dierendag
Het was vrijdag 4 oktober Dierendag,
de dag waarop we met St. Franciscus
extra aan de dieren denken. Veel
kinderen hadden daarom deze dag
een knuffel mee naar school geno-

Stagiair(e)s

Schooltuin: hulp gevraagd
Voor het onderhouden van onze
schooltuin bij de kleuters zijn we op
zoek naar een ouder / grootouder die
het leuk vindt om dit samen met de
kinderen te doen. Heeft u interesse
of wilt u eerst meer informatie, dan
horen we dat graag. Namens de
schoolpleincommissie, juf Janny.

Dag van
bedankt!

de

Leraar:

ouders,

Wat een ontzettend leuk idee was
dat van de ouderraad en de ouders
van school om de leerkrachten in het
zonnetje te zetten in verband met de
Dag van de Leraar. Eigenlijk gaat het
daarbij om 5 oktober, maar dat valt
dit jaar op zaterdag. Vandaar dat het
4 oktober al gebeurde. Alle kinderen
van school hadden een bloem meegenomen voor de leerkracht(en) van

het kind. Ouders en kinderen, heel
hartelijk dank, dit wordt zeer
gewaardeerd!

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) van
De Regenboog/Christiaan Huygens
kwam donderdagavond 3 oktober
voor het eerst dit schooljaar bijeen.
In de MR hebben zitting, staand
v.l.n.r.: Esther Koudijs (namens
schoolteam De Regenboog, notuliste), Gerrie Looman (namens schoolteam De Regenboog) en Pascal Thuis
(namens ouders De Regenboog). Ge-

hurkt: Pieter Maasse (namens ouders
De Regenboog, voorzitter) en Martijn
Kriek (namens ouders Christiaan
Huygens).

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 18 oktober 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 16 oktober.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

