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Muzieklessen
De door de gemeente Zeewolde gesubsidieerde muzieklessen van onze
plaatselijke Muziekschool zitten er
weer op voor de CH-klassen. Frank
Boerrigter was de afgelopen zes
maandagmiddagen in de beide groepen. De lessen van Frank staan altijd
garant voor een flinke dosis muzikaal
enthousiasme. De kinderen genieten
er met volle teugen van! Maandag 14
oktober had Frank zijn drumtoestel
meegenomen. Daar kon de rest van
de school ook van meegenieten
.
Alsof ermee gezegd werd: jullie
komen net zo goed nog aan de
beurt! Dat zal ook gebeuren, later in
het schooljaar.

Inspectiebezoek
De Regenboog/Christiaan Huygens
kreeg maandag 14 oktober inspectiebezoek. We waren een van de
veertig scholen in Nederland die in
het Onderwijsjaarverslag van de
Inspectie zouden worden meegenomen. Gekeken werd hoe de school
omgaat met verschillen tussen leerlingen en hoe dat aan de hand van
resultaten kan worden aangetoond.

De inspecteur (het betrof trouwens
een inspectrice) kreeg een rondleiding door de school en nam een
kijkje in alle klassen. Daarna had zij
een gesprek met het schoolteam, zes
leerlingen uit groep 7/8 van Regenboog en CH en directie/IB. Heel mooi
om te zien was dat in alle drie gesprekken (die elk zo’n drie kwartier
duurden) dezelfde accenten werden
gelegd. Zo werd er bijvoorbeeld ingezoomd op het pedagogisch klimaat,
hoge verwachtingen en (onderlinge)
betrokkenheid. Een en ander werd
geïllustreerd met voorbeelden uit de
praktijk. Er ontstond zodoende een
heel consistent en overtuigend verhaal. Kortom: hier kon de inspecteur
mee voort en wij als school eveneens!

Open ochtend 16 oktober
We mochten woensdag 16 oktober
zes enthousiaste ouderparen begroeten tijdens onze open ochtend. Natuurlijk hopen we dat we erdoor
nieuwe leerlingen mogen inschrijven,
maar daar hebben we het woensdag
niet direct over gehad, dat komt
(hopelijk) later wel! Kennismakingsgesprekken gaan het hele schooljaar

door, maar we waren zeer tevreden
over de opkomst woensdagochtend.
Dank ook aan de ouderraad die bij de
rondleidingen assisteerde!

Klassenouders
De klassenouders voor het schooljaar
2019-2020 zijn:
groep 1/2: Kim Jaspers Focks (moeder van Sef); groep 3: Rinske
Schoenmaker (moeder van Lizzy) en
Nikoline Kramer (moeder van Tijn);
groep 4: Mariska Bagdasarov (moeder van Daniël); groep 5/6: Sylvia
van den Boogaard (moeder van Wessel); groep 7/8: Paula van der Zee
(moeder van Jolien) en Sietske Jonk
(moeder van Anna); groep CH-A:
Femke Krijgsveld (moeder van Lennon); groep CH-B: Kristel Lahuis
(moeder van Thom) en Desiree
Schulz (moeder van Fenna). Klassenouders regelen bijvoorbeeld vervoer
bij excursies en coördineren hulp bij
andere speciale klassenactiviteiten.

Coloriet/De Sfinx
De kinderen van groep 7/8 hadden
dinsdagmiddag 8 oktober voor het
eerst dit schooljaar bezoek van
bewoners en begeleiders van Coloriet/De Sfinx. Er werden weer erg
leuke gesprekjes aangeknoopt. En
verder stonden deze dinsdagmiddag
legpuzzels centraal. Al met al was
het hartstikke gezellig. In principe
komen bewoners en begeleiders van
Coloriet/De Sfinx elke maand een
keer langs op De Regenboog.

Kerk-school-gezinsdienst
Voor de groepen 1 tot en met 4 is er
op zondag 10 november een kerkschool-gezinsdienst in het gebouw
van de Evangelische Gemeente
Zeewolde (EGZ) aan het Kluunpad 15
(ook wel bekend als ‘de oude
Levant’). De dienst begint om 10.00
uur en heeft als thema ‘Ga je mee op
reis?’. Iedereen is van harte welkom!

Oproep overblijfouders

Vertelrooster Kind op Maandag

We hebben bij het overblijven voor
het huidige schooljaar momenteel
voldoende ‘bemensing’, maar het systeem blijft wel kwetsbaar. Valt er
een overblijfouder uit of weg, dan
wordt het al gauw een gepuzzel en
geschuif. We doen hierbij daarom
een oproep aan ouders na te denken
of zij zich ook voor één of meer middagen willen opgeven als overblijfouder (of als invaloverblijfouder).
Reacties en/of vragen mogen naar
overblijvenderegenboog@gmail.com.

‘Stop!’ is het thema van week 44
(maandag 28 oktober tot en met
vrijdag 1 november). Soms gebeuren
er dingen die absoluut niet kunnen.
Zoals in de stad Sodom, waar Lot en
zijn familie zijn gaan wonen. De
mensen maken er een puinhoop van
en God zegt: “Stop!” Het is tijd voor
een grote schoonmaak, tijd voor een
nieuw begin. De verhalen komen uit
Genesis 18 en 19.
In week 42 (maandag 4 tot en met
vrijdag 8 november) is het thema
‘Zorg voor mij’. Hagar wordt met

haar zoon Ismaël de woestijn in
gestuurd. Abraham wordt met zijn
zoon Isaäk de berg op gestuurd. In
de tijd van het verhaal werden er
regelmatig oudste zonen ‘geofferd’.
Gelukkig loopt dít verhaal anders.
Wie zorgt er nog voor kinderen, als
hun ouders dat niet kunnen? Wie
zorgt voor ouders, als ze niet weten
hoe het verder moet? De verhalen
komen uit Genesis 21, 22 en 23.

Verstand van geluid?
Wie heeft er verstand van geluid?
Even maar gelijk to the point: we
zijn op zoek naar mensen die ons
met ‘het geluid’ kunnen helpen bij
activiteiten als Sinterklaas en Kerst,
mensen die dus verstand hebben van
de microfoons en de geluidsboxen.
Andere jaren hadden we altijd Martin
Hoving nog, maar zijn jongste zoon
uit groep 8 ging in juli van school af.
Contact opnemen kan met juf Annelies of met meester Mannes.

Kledinginzameling Bag2School
De CH-afdeling doet weer mee met
de kledinginzameling van Bag2School. Iedereen mag meedoen! Op
school zijn gratis inzamelzakken te
verkrijgen, maar de overtollige kleding mag ook in andere zakken
worden aangeleverd. De kleding
moet wel van goede kwaliteit zijn en
uiteraard schoon, terwijl lakens,
gordijnen, pluche beesten, riemen,
handtassen en schoenen eveneens
welkom zijn. Zakken kunnen aangeleverd worden tot uiterlijk maandag
4 november a.s. Met de opbrengst

kan Christiaan Huygens weer leuke
dingen doen! Meer informatie is te
verkrijgen bij juf Suzanna.

Hoe ga jij naar school?
In de week van maandag 7 tot en
met vrijdag 11 oktober werd op de
basisscholen bijgehouden hoe de
kinderen er naar school gaan. Elke
dag konden de leerlingen een fiche
gooien in een van drie kokers. Op De
Regenboog/Christiaan Huygens was
de fiets toch wel favoriet. Op ruime
afstand volgde de auto. Nu komen er
veel kinderen van onze school uit het
buitengebied, uit een van de andere
wijken van Zeewolde of zelfs uit
Lelystad of Nijkerk, waarmee de
hoge klassering van de auto zeker
kan worden verklaard. De koker met
‘lopend’ was het minst gevuld. Niet
iedere dag komen de kinderen op
dezelfde wijze naar school. De ene
dag doen zij dat bijvoorbeeld lopend,
op een 'gymnastiek'-dag wordt de
fiets meegenomen. ‘Hoe ga jij naar
school?’ is een initiatief van de
gemeente
Zeewolde,
Tref-Ik
Verkeersadvies en de basisscholen
om kinderen en ouders bewust te
laten worden van het belang en
indien mogelijk zo vaak mogelijk op
de fiets of lopend naar school te
komen.

Onderwijsstaking
november?

woensdag

6

De vakbonden AOb, AVS, CNV
Onderwijs, FNV en FvOv hebben
een staking aangekondigd in de week
dat de begroting van OCW in de

Tweede Kamer wordt besproken. De
bonden eisen van het kabinet dat er
geld vrijgemaakt wordt voor een
fatsoenlijk salaris, voldoende collega’s en minder werkdruk!
De leerkrachten van De Regenboog/
Christiaan Huygens zijn momenteel
nog volop met elkaar in gesprek over
het wel of niet deelnemen aan de
staking op woensdag 6 november. In
veel plaatsen in het land is er echt
sprake van Code Rood: er zijn
gewoon geen leerkrachten te vinden.
Dat laatste valt op onze school
gelukkig (nog) mee, maar bij ziekte
of verlof ontstaat er echt een
probleem. Anders dan bij de vorige
onderwijsstaking roept ook CNV
Onderwijs, waarvan de meeste teamleden van De Regenboog/CH lid zijn,
haar leden op mee te gaan staken en
dat nemen we eveneens mee in onze
overwegingen. Direct na de herfstvakantie nemen we een besluit!

Fijne herfstvakantie!
Volgende week (maandag 21 tot en
met vrijdag 25 oktober) is het
herfstvakantie. Voor iedereen die
thuis blijft of erop uittrekt: een fijn
weekje even uitblazen gewenst! De
weersvooruitzichten zijn in ieder
geval veelbelovend!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 8 november 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 6 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

