Jaargang 2019-2020 - Nummer 6 - Vrijdag 8 november 2019
Jeugdraad Zeewolde
Een volle raadzaal van het gemeentehuis was donderdagmiddag 31 oktober getuige van de installatie van
de nieuwe Zeewolder jeugdraad. De
raad werd ooit in 2008 geïntroduceerd door burgemeester Gerrit Jan
Gorter en heette oorspronkelijk ‘tienerraad’. Leerlingen uit de groepen 7
en 8 van alle plaatselijke basisscholen vertegenwoordigen in de jeugdraad de jeugd van Zeewolde. Elk jaar
wordt een deel van de raad ‘ververst’, de achtste groepers vertrekken aan het einde van het schooljaar
en maken plaats voor nieuwe gezichten uit groep 7. Gedurende het
schooljaar komt de raad een aantal
keren bijeen op een donderdagmiddag en behandelen dan onder
leiding van gemeentelijk beleidsmedewerker Stan Stokvis en de ‘echte’ gemeenteraadsleden Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde) en Wenda
Westerhuis (D66) allerlei thema’s. De
leden van de jeugdraad legden donderdagmiddag 31 oktober ten overstaan van burgemeester Gorter de
‘belofte’ af om zich in te zetten voor
de raad en daarmee voor heel Zeewolde. Tijdens het ‘vragenuurtje’

werd de burgemeester het hemd van
het lijf gevraagd. Er waren heel serieuze vragen bij (over bijvoorbeeld
afval scheiden en de komst van zonnepanelen), maar ook die meer
nieuwsgierig van aard waren (‘hoe
oud bent u eigenlijk?’ en ‘welke kleur
auto heeft u?’). Voor De Regenboog
zitten Annelot Bron (groep 7) en
Charlotte Ruizendaal (groep 8) in de
jeugdraad, voor Christiaan Huygens
Thom Lahuis (groep 7) en Fenna
Schulz (groep 8).
Voor wie de installatie nog eens wil
bekijken (of de antwoorden van de
burgemeester op de hem gesteelde
vragen wil horen…):
https://channel.royalcast.com/geme
entezeewolde/#!/gemeentezeewolde
/20191031_2.

Welkom op De Regenboog!
We mochten na de herfstvakantie en
de week erna zes kinderen voor het
eerst welkom heten op De Regenboog. De nieuwe leerlingen zijn: Raei
Arefe, Benthe van de Beek, Jered
Sleurink en Lieke Talsma in groep
1/2, Anne Bais in groep 5/6 en Elisa
Bais in groep 7/8. De kinderen uit
groep 1/2 zijn 4-jarigen, Anne en

Elisa zijn uit Den Helder naar Zeewolde verhuisd. We wensen onze
nieuwkomers een heel fijne schooltijd
op De Regenboog!

ontdekt hij dat God bij hem is. Hij
komt uit bij Laban, een broer van
zijn moeder. De verhalen komen uit
Genesis 27, 28 en 29.

Kerk-school-gezinsdienst

Kledinginzameling Bag2School

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?’. De kinderen zullen een groot
aandeel in de viering hebben. De
dienst is specifiek bedoeld voor
kinderen en ouders van De Regenboog. Wees welkom dus!

De CH-afdeling deed weer mee met
de kledinginzameling van Bag2School. Er zijn volop zakken kleding
ingeleverd, 94 kg in totaal. De
opbrengst komt ten goede aan het
Christiaan Huygens-onderwijs.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wat is het waard?’ is het thema van
week 46 (maandag 11 tot en met
vrijdag 15 november). De knecht van
Abraham moet een vrouw zoeken
voor Isaak. Hij vindt Rebekka ver
weg, en zij laat alles achter om haar
nieuwe leven te beginnen. Later
wordt Rebekka moeder van twee jongens, die stamvader worden van
twee volken. Esau verkoopt zijn
rechten voor een kop soep. De
verhalen komen uit Genesis 24 en
25.
In week 47 (maandag 18 tot en met
vrijdag 22 november) is het thema
‘Ben jij het echt?’. Verkleed als zijn
broer gaat Jakob naar zijn blinde
vader Isaak om de zegen in ontvangst te nemen. Nu hij is gezegend,
moet hij wel vluchten. In de woestijn

Schrikken bij het wakker worden
Voor Annyck uit groep CH-A en haar
familie was het vorige week een heel
spannende week. Zaterdag 26 oktober werd Annyck ’s ochtends wakker
met een heel dik oog. Oorzaak bleek
een abces bij dat oog te zijn. Dit
werd woensdag 30 oktober operatief
verwijderd in het ziekenhuis. Gelukkig verliep de operatie voorspoedig
en mocht Annyck al snel weer naar
huis. Natuurlijk leefde de klas heel
erg mee! Thuis knapte onze CHleerling verder goed op en afgelopen
maandag mocht ze zelfs alweer naar
school. Fijn!

Informatieavond voortgezet onderwijs
Woensdag 13 november is er een informatieavond over het voortgezet
onderwijs op De Regenboog/CH. Er
komen ook ouders van Het Mozaïek,
De Richtingwijzer en In de Lichtkring.
De volgende VO-scholen krijgen de
gelegenheid zich te presenteren:

RSG Levant Zeewolde, Oriënt Zeewolde, CCNV Harderwijk, Groevenbeek Ermelo, Aeres (Groenhorst) Nijkerk en Corlaer Nijkerk. De avond
begint om 19.15 uur met koffie/thee
en wordt rond 21.30 uur afgesloten.

Onderwijsstaking 6 november
Diverse leerkrachten van De Regenboog/Christiaan Huygens gingen op
de stakingsdag (woensdag 6 november) naar een onderwijsmanifestatie
in de regio. De foto
is van een
demonstratie bij de IJsselhallen in
Zwolle. Er werd aandacht gevraagd
voor de grote nood die er momenteel
is in onderwijsland: er is een
schreeuwend tekort aan leraren/
invallers, de werkdruk is hoog en er
moet echt iets worden gedaan aan
de salarissen. Het een hangt met het
ander samen en daarom is een
eenmalige ‘injectie’ niet toereikend,
er zal structureel iets moeten veranderen. En daar zijn forse investeringen voor nodig! Dat was de boodschap van de bonden en de aanwezige leraren aan de minister!

Sinterklaas
Sinterklaas en zijn gevolg komen
zaterdag 16 november in Nederland
aan. Dit jaar is Apeldoorn de gelukkige stad waar de goedheiligman
voet aan wal zet (nou ja, wal in
Apeldoorn…). Een week later, op
zaterdag 23 november, verwelkomen
we de Sint in Zeewolde. Elk jaar
weer een prachtig moment hoe hij
met zijn stoomboot ‘De Spanje’
aanmeert in de Aanloophaven…

Voor De Regenboog is het volgende
van belang: op vrijdag 15 november
gaat de ouderraad aan het begin van
de ochtend de hal van school versieren. Alle hulp is daarbij uiteraard
welkom! Met de bovenbouw (groep 5
tot en met 8) gaan we lootjes trekken op maandag 18 november. De
kinderen maken daarvoor een verlanglijstje, waarna de klasgenoot een
cadeautje kan kopen voor € 5,-.
Kleinere cadeautjes mogen uiteraard
ook, als de gezamenlijke waarde
maar € 5,- is. Bij het cadeautje horen ook een surprise en een eenvoudig gedicht. Veel succes, kinderen
(en ouders
)!

Nieuws van de ouderraad
Even voorstellen…
Wij zijn de ouderraad, ook wel OR
genoemd. De OR bestaat momenteel
uit
acht
leden
en
helpt
de
leerkrachten bij de organisatie van
allerlei feesten en taken. U kunt
denken aan: schoolfeest, Sinterklaas,
Kerst, Pasen, Cito, afscheid groep 8,
ochtend- en avondvierdaagse en de
schoolschoonmaak.
We komen gemiddeld één keer per
zes weken bij elkaar om de
activiteiten af te stemmen. Vanuit
het team zit juf Annelies bij deze
vergaderingen. De diverse activiteiten organiseren we met veel plezier,
het is elke keer weer een feest om in
samenwerking met andere ouders en
het team de kinderen een leuke
middag/dag/activiteit te bezorgen.

We zijn momenteel druk bezig met
het Sinterklaasfeest. De goedheiligman zal (hopelijk ) op 5 december
De Regenboog weer bezoeken.
Daarnaast zijn we ook de schoolschoonmaak aan het plannen. Over
dit punt horen wij nog weleens de
opmerking: ze hebben toch een
schoonmaakster? Waarom moeten
de ouders dat gaan doen?
Het eerste deel klopt: de school
maakt inderdaad gebruik van een
schoonmaakster. Maar ook scholen
hebben te maken met budgetten en
dat maakt dat de schoonmaakster
zich moet beperken tot een aantal
hoofdzaken. We willen allemaal dat
onze kinderen in een schone omgeving leren. Er komen geluiden dat
kinderen soms niet naar de wc
durven omdat ze soms te vies zijn.
Als we met zijn allen de schoolschoonmaak oppakken, is het geen
grote taak om dit ‘probleem’ om te
lossen.
Via de klassenapp zult u uitgenodigd
worden om te helpen. Per klas zal dit
twee keer per jaar zijn, waarvan we
hopen dat u minstens één keer een
ochtend of avond komt helpen.
Natuurlijk met een kop koffie/thee en
wat lekkers, want het is vaak ook
een gezellig moment om andere
ouders te ontmoeten.
Wij kijken weer uit naar alles wat dit
schooljaar nog gaat komen. Heeft u
vragen of ideeën dan horen we dat
graag!
Hartelijke groet,
OR 2019/2020
orregenboog@hotmail.com.

Afsluiting thema Samen op Aarde
Groep 5 tot en met 8 sluit deze
maand het thema van ‘Samen op
Aarde’ (‘Egyptenaren’) af. Wilt u nog
een keer komen kijken wat er daarbij
zoal is gemaakt en gedaan? Dat kan
dinsdag 19, woensdag 20 en/of
donderdag 21 november, steeds na
schooltijd. Kom gezellig even een
kijkje nemen in de klas(sen)!

Spreekavond 18 november
Denkt u aan de spreekavond van
maandag 18 november? Er kunnen
nog afspraken worden gemaakt!

Kom in de klas: Egypte
Bij ‘Samen op Aarde’ was het thema
bij groep 5 tot en met 8 de afgelopen
tijd zoals gezegd ‘Egyptenaren’. Vrijdagmiddag 8 november hadden we
een ‘Kom in de klas!’. Ademloos luisterden de kinderen ‘s middags naar
het verhaal van de moeder en oma
van Shenouda, Bishoy en Mirjam, die
zelf afkomstig zijn uit Egypte. Oma
was juist enige weken over en kon
het verhaal van haar dochter Samah
waar nodig mooi aanvullen. Ook
hadden de twee lekker Egyptisch
eten meegenomen, zodat het ook
nog een heel smakelijke les werd.
!شكرا ﻟﻠﻘﺻﺔ اﻟعظيمﺔ واﻟطعام اﻟﻠذيذ

Op bezoek bij de slager
De CH-groepen gingen vrijdag 1 en
vrijdag 8 november op bezoek bij
slager Boshuizen aan de Torenstraat.

De groep van juf Suzanna ging de
eerste vrijdag, die van juf Rinske de
tweede.

Studieochtend woensdag 27 november
Het schoolteam van De Regenboog
heeft woensdag 27 november een
studieochtend. Onderwerp: nieuw
thema ‘Samen op Aarde’. De kinderen zijn die dag vrij. Voor de CHkinderen is er de 27e gewoon school
(die hebben weer op andere momenten vrij).

1 oktobertelling
Het leerlingenaantal van De Regenboog en dat van Christiaan Huygens

bleven het aflopen jaar vrijwel
ongewijzigd. Dat betekent dat De
Regenboog het schooljaar hierna
opnieuw vijf groepen heeft en Christiaan Huygens twee. Dat is fijn om te
weten, dan kunnen we daar nu alvast
rekening mee houden bij onze planning!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 22 november 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 20 november.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

