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Griep en lelijke val
Sinterklaas 2019
We hebben de verjaardag van Sinterklaas op prachtige wijze gevierd. Het
was wel even schrikken toen we de
Sint in z’n eentje lopend aan zagen
komen. Later arriveerden de pieten
per fiets (ook zoiets, je laat zo’n
oude man toch niet alleen komen!).
In de hal zongen we de goedheiligman toe, evenals de jarige Niek
uit groep 3. We hebben de APC
(‘Algemene Pieten Check’) toegepast
op de fietsen van de pieten. Eén was
er een beetje gammel, maar vooruit… Dj Anton en Titia zorgden dat er
buiten en binnen muziek was, waardoor de stemming per prima in
kwam. In de groepen had de Sint
aandacht voor alle kinderen. De pieten hielden het bij pepernoten. In de
bovenbouw hadden de kinderen surprises voor elkaar gemaakt. Daarbij
hoorde ook een gedichtje. Al met al
kunnen we terugkijken op een
geweldig mooie dag. Dank aan iedereen die eraan meehielp om er voor
de kinderen zo’n feest van te maken!

Juf Annelies was deze week niet op
school vanwege flinke griep (het
‘heerst’ momenteel). We wensen
Annelies van harte beterschap!
Juf Irene, de onderwijsassistente van
CH, kwam maandagmorgen 2 december bij Het Baken lelijk ten val.
Omdat ze daarbij een hoofdwond opliep, werd ze met een ambulance
naar het ziekenhuis gebracht. Bij
haar ene oog werden er twee hechtingen aangebracht en tevens bleek
ze een paar gekneusde ribben te
hebben. Haar evenwichtsorgaan had
blijkbaar ook een klap gekregen,
want ze bleef de dagen erna wat duizelig. In ieder geval was Irene deze
hele week afwezig. We hopen dat ze
goed haar rust neemt en dat we haar
daarna weer op school mogen zien!

Annyck voorleeskampioen
Annyck uit groep CH-A is vrijdagmiddag 29 november voorleeskampioen geworden van De Regenboog/
Christiaan Huygens. Zij las voor uit
‘De dikke meester Jaap’ van Jacques
Vriens. Aan de finale namen ook deel

Louelle uit groep CH-B en Annelot en
Sil uit groep 7. De jury bestond uit
Zuzia (groep 5/6), Rosalie (vorig jaar
voorleeskampioen van De Regenboog
/CH en van ‘heel’ Zeewolde) en
meester Mannes. Er zat weinig verschil tussen de kandidaten, het waren alle vier toppers! Je kon een
speld horen vallen tijdens het voorlezen... Uiteindelijk kon er maar één
winnen en dat werd Annyck. De winnares mag De Regenboog/CH in het
voorjaar van 2020 vertegenwoordigen bij de plaatselijke voorleesfinale.

Kerstpakkettenactie 2019
We doen dit jaar weer mee aan de
Kerstpakkettenactie 2019 van de
verschillende kerken in Zeewolde.
We zamelen eet- en drinkproducten
in voor gezinnen die het wat minder
breed hebben. In 2018 werd op die
wijze op 275 adressen in Zeewolde
een gevuld kerstpakket bezorgd. Zoals gezegd helpen wij als Regenboog/Christiaan Huygens de pakketten te vullen. Van maandag 9 tot en
met donderdag 19 december staan
op het podium in de hal daarom
grote dozen, waarin houdbare eeten drinkproducten kunnen worden
gezet. Te denken valt hierbij aan:
koffie, thee, rijst, past, wereldgerechten, blikken soep, groenten,
vruchten op sap, spuitbussen slagroom, bonbons, chocola en roomboter.

FIRST LEGO League
Zes leerlingen uit groep CH-B (juf
Suzanna) en vier uit groep CH-A (juf
Rinske) vertegenwoordigden De Regenboog/Christiaan Huygens donderdag 28 november bij de regiofinale
van de FIRST LEGO League op het
Deltion College in Zwolle. Sinds begin
september werkten de kinderen aan
hun geavanceerde robot. Elke week
kwamen Korné Baars (de vader van
Daaniek) en Michiel Krijger (de vader
van Luca) een dagdeel langs om de
kinderen te begeleiden en verder te
helpen. Het resultaat mocht er zijn:
de aanmoedigingsprijs! Gefeliciteerd,
iedereen die erbij betrokken was!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Zing in het donker’ is het thema van
week 50 (maandag 9 tot en met vrijdag 13 december). Zacharias leest
verder in zijn boekrol. Hij leest over
mensen die nu nog in het donker zitten, maar straks een groot licht zullen zien. Als Maria op bezoek komt
bij Elisabet en Zacharias, zingt ze het
uit. En later zingt ook Zacharias, als
zijn zoon Johannes geboren is. De
verhalen deze week komen uit Jesaja
8 en Lucas 1.
In week 51 (maandag 16 tot en met
vrijdag 20 december) luidt het thema
‘Kom je ook?’. Jozef weet niet of hij
wel bij Maria moet blijven. Ze krijgt
een kind dat niet van hem is, kan hij
maar beter weggaan? Maar in een
droom vertelt een engel hem hoe het
zal gaan. Jezus zal geboren worden,
de zoon van God. Jozef zal het
meemaken. In het kerstverhaal horen we hoe de herders in het veld te

horen krijgen dat Jezus is geboren.
Ze gaan meteen naar de stal. De
verhalen komen uit Matteüs 1 en
Lucas 2.

Ellen kwam nog even een kijkje
nemen. Gelukkig gaat het goed met
Freya en hopelijk zien we haar
binnenkort weer op school!

Kerst

Piramides bouwen

We vieren Kerst dit jaar op
woensdagavond 18 december. Dat
doen we in de verschillende groepen.
We beginnen om 18.30 uur. Er is een
gezamenlijke afsluiting met de ouders op het schoolplein (rond 19.15
uur). De uitnodiging volgt!

Groep 5/6 was dinsdag 26 november
met juf Claudia aan de beurt voor
een les van het Leer- en Ontdekcentrum Techniek (LOCT) in de Levant.
Het onderwerp was heel toepasselijk
‘piramides bouwen’. De andere bovenbouwgroepen gaan eveneens.

Freya

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….

Freya Vogelaar uit groep 7/8 moest
de afgelopen week naar het ziekenhuis voor een operatie aan haar ene
oor. Daarbij had ze de extra pech dat
ze geen Sinterklaas in de klas kon
vieren. Er was echter wel een prachtige surprise voor haar gemaakt en
die kwam de ouderraad haar de 5e
december thuis bezorgen. Ook juf

… vrijdag 20 december 2019. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 18 december.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

