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Kom maar binnen met je piet!
Coloriet
Bewoners en medewerkers van Coloriet kwamen op dinsdag 12 november naar De Regenboog voor hun
maandelijkse ontmoeting met groep
7/8. Deze keer werden er gezamenlijk kerststukjes gemaakt.

De ouderraad en enige ‘loslopende’
ouders hebben de hal van de school
vrijdagmorgen weer helemaal in Sinterklaassferen
omgetoverd!
Het
heerlijk avondje is weer in aantocht
en dat is altijd weer een heel gezellige tijd! Enne, ouders… bedankt!

Sinterklaas 5 december
Opening Pietenhuis
Wat was het leuk dat groep 4 zaterdagmorgen 16 november werd uitgenodigd een lied te zingen bij de
opening van het Pietenhuis in winkelpassage Ravelijn! Het lied werd
gemaakt door Titia Bron (links op de
foto) en Wilma van Kasteel en
ingestudeerd met behulp van juf
Claudia en juf Annelies. Sinterklaas
heeft een slaapkamer in het Pietenhuis, terwijl de pieten er over een
werkplaats beschikken. Voor meer
info (onder meer openingstijden
Pietenhuis): zie Zeewolde Actueel
van afgelopen week (het stond zelfs
op de voorpagina
).

Sinterklaas arriveert (hopelijk) zaterdagmiddag 23 november in Zeewolde. En op zijn verjaardag, donderdag
5 december, komt hij naar De Regenboog/Christiaan Huygens!
De kinderen gaan 5 december ’s
morgens na de bel van 08.40 uur
gewoon naar binnen en wandelen
dan eventueel met hun ‘maatje’ het
Sinterklaasprogramma binnen. Uiteraard mogen de ouders daar ook bij
zijn. Het is altijd spannend wanneer
en hoe de Sint en zijn pieten arriveren, maar we verwachten hem
heel snel (dat heeft hij immers
beloofd).
Meer kunnen we er dus ook nog niet
over vertellen, maar ouders mogen
er bij de ontvangst gewoon bij zijn!

De Sint verblijdt daarna eerst de
groepen 1 tot en met 3 in het
speellokaal met een bezoek en daarna de midden- en bovenbouwgroepen en de beide CH-groepen. De
goedheiligman brengt indien nodig
ook nog een bezoekje aan de zieke
kinderen thuis. Natuurlijk hopen we
dat dat laatste niet nodig zal zijn! We
kijken altijd uit naar de vijfde
december en hopen dat het ook dit
jaar weer een groot feest mag
worden!

Lootjestrekken
Met de bovenbouw (groep 5 tot en
met 8) zijn er maandag 18 november
lootjes getrokken. De kinderen
maakten 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
)!

Donderdagmiddag 5 december
Op de lijst bijzondere data stond het
al: de kinderen van groep 1 tot en
met 4 zijn donderdagmiddag 5 december vrij. De kinderen van de
groepen 5 tot en met 8 en de beide
CH-groepen draaien een continurooster, dat wil zeggen zij blijven op
school over (eten meenemen!) en
zijn ’s middags om 14.15 uur vrij.

Kerk-school-gezinsdienst
Veel kinderen en ouders kwamen
zondagmorgen 10 november naar de
kerk-school-gezinsdienst
voor
de
groepen 1 tot en met 4 in het
gebouw van EGZ aan het Kluunpad.
Het thema van de dienst was ‘Ga je
mee op reis?’. Voor de groepen 5 tot
en met 8 en de beide CH-groepen is
er een kerk-school-gezinsdienst bij
de EGZ op zondag 9 februari 2020
(ook weer om 10.00 uur). De
Regenboog/CH is dit jaar voor de
beide diensten gekoppeld aan de
EGZ. Ook bij de Protestantse
Gemeente Zeewolde (Open Haven)
en de Nederlands-Gereformeerde
Kerk (Het Kruispunt) worden er KSGdiensten gehouden.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Verrassing’ is het thema van week
48 (maandag 25 tot en met vrijdag
29 november). Jakob krijgt niet zo’n
leuke verrassing, hij wordt zelfs
bedrogen door zijn oom Laban. Hij
wil graag trouwen met diens dochter
Rachel, maar Laban wil dat eerst zijn
dochter Lea wordt uitgehuwelijkt.
Toch mag Jakob later ook trouwen
met Rachel, iets wat in de tijd van
het verhaal heel ‘normaal’ was. Later
wordt Laban verrast door Jakobs
kudde die veel meer groeit dan hij
dacht. Welke verrassingen zijn er
voor de kinderen? De verhalen komen uit Genesis 29, 30 en 33.

Hierna is het Advent, de vier weken
waarin we ons voorbereiden op
Kerst.
In week 49 (maandag 2 tot en met
vrijdag 6 december) is het thema ‘Ik
zie je wel’. We horen deze week over
de priester Zacharias. In het eerste
verhaal leest hij uit een oude boekrol
van de profeet Jesaja. Hij leest dat
God zijn volk niet vergeet – zijn
woord houdt altijd stand. In het
tweede verhaal ervaart Zacharias dat
ook zelf. In de tempel verschijnt een
engel die vertelt dat zijn vrouw
Elisabeth en hij een zoon zullen
krijgen. In het laatste verhaal van
deze week krijgt ook Maria bezoek
van de engel. Zij wordt de moeder
van Jezus. De verhalen komen uit
Jesaja 40 en Lucas 1.

MR-vergadering
Op maandag 25 november a.s. heeft
de MR weer een periodieke vergadering. De MR bestaat uit twee geledingen: ouders en leerkrachten. De
ouders worden vertegenwoordigd
door Pieter Maasse (vader van Matthias - groep 7, Sarah - groep 4 en
Boaz - groep 3) en Pascal Thuis (vader van Michaëla - groep 4 en Fabian - groep 2). De CH-klassen worden in de MR vertegenwoordigd door
Martijn Kriek (vader van Rosalie –
groep CH-B). De leerkrachten zijn
vertegenwoordigd door juf Esther
(groep 3) en juf Gerrie (groep 5/6).
De MR adviseert, controleert en
stemt al dan niet in met beslissingen
van directie en/of schoolbestuur.

Snuffelstage Onno en Tim
We hadden de afgelopen weken twee
leerlingen op bezoek van Groevenbeek (vierde klas vmbo), Onno
Blaauw en Tim Koelewijn. Ze liepen
‘snuffelstage’ op De Regenboog/
Christiaan Huygens en hebben in alle
klassen en bij alle leerkrachten een
dagje meegelopen. Onno en Tim
waren nog ‘oude bekenden’ van De
Regenboog, beiden hebben hier hun
basisschooltijd doorgebracht. Nu zagen ze hun vroegere school van een
heel andere kant… We wensen het
tweetal heel veel succes in hun
examenjaar en wie weet tot ziens!

Studieochtend woensdag 27 november (reminder)
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 een vrije ochtend of vrije dag).

Overblijfvergoedingen
Deze maand wordt het eerste deel
van de overblijfvergoedingen geïnd.
Vanwege de overgang naar het nieuwe systeem (WIS Collect) is de inning wat later dan voorgaande jaren
het geval was. Excuses daarvoor. De
ouders/verzorgers van de overblijvende kinderen krijgen een dezer
weken een verzoek tot betaling.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 6 december 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 4 december.

Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

