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Zeewolde Winterworld
We gingen donderdagochtend 19
december met groep 5 tot en met 8
schaatsen op de ijsbaan van Zeewolde Winterworld. De beide CHgroepen waren dinsdagmiddag 17
december al op het ijs te vinden. Het
zonnetje scheen donderdagmorgen,
je kon bijna in korte broek schaatsen… Kinderen en leerkrachten genoten volop! Natuurlijk waren er hier en
daar kleine valpartijen, maar ja, dat
hoort er nu eenmaal bij en zo heeft
iedereen het schaatsen geleerd… De
schaatsbaan op het Kerkplein is de
hele kerstvakantie geopend en voor
wie niets te doen heeft en zich
verveelt is dit beslist een aanrader!

Van de ouderraad
Wat was het een leuke 5 december!
Gelukkig waren de pieten en de Sint
uiteindelijk veilig aangekomen. Er
werd enthousiast gereageerd op de
cadeautjes en wat waren er mooie
surprises!
Ook Kerst is gevierd op de Regenboog/Christiaan Huygens. Een gezellig en fijn samenzijn met veel kinde-

ren, ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
Naast Sinterklaas en Kerst hebben
we ook de schoonmaak georganiseerd in de groepen 1 tot en met 3.
Bedankt ouders die hebben geholpen! Ook een bedankje richting
nieuwe verkeersouders, we hebben
drie ouders die dit willen oppakken.
Dus de kinderen van groep 7 kunnen
verder klaargestoomd worden voor
het verkeersexamen!
Als laatste hebben we ook een ouder
gevonden voor de financiën van de
OR. Dit is Romana, de moeder van
Vera uit groep 3. Romana heeft ons
in de laatste vergadering een update
gegeven, zodat we weten waar we
staan.
Mochten er vragen of ideeën zijn,
spreek ons dan gerust aan. Mailen
mag natuurlijk ook: or-regenboog@
hotmail.com.
Rest ons alleen nog iedereen fijne
feestdagen te wensen en alle goeds
voor het nieuwe jaar!

Oase/Coloriet
Het was weer erg gezellig, de
maandelijkse bijeenkomst van groep
7/8 met de bewoners en begeleiders

van Oase/Coloriet, dinsdagmiddag 10
december. Er werden allerlei leuke
kerstwerkjes gemaakt.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Jij bent bijzonder’ is het thema van
week 2 (maandag 6 tot en met vrijdag 10 januari). Wijzen uit het
oosten weten het zeker: er is een
bijzonder kind geboren. Ze gaan op
weg om hem eer te brengen. Ook
Hanna en Simeon weten dat Jezus
een bijzonder kind is. Hij is de Messias, waarop de wereld al zo lang
heeft gewacht. De verhalen komen
deze week uit Matteüs 2 en Lucas 2.

Kerstboekje
Voor alle kinderen was er woensdagavond 18 december een klein presentje van de ouderraad, het jaarlijks
kerstboekje. We wensen de kinderen
(en misschien wel ouders) veel leesplezier in de kerstvakantie!

Kerstvieringen
We kunnen terugkijken op een heel
fijne, sfeervolle en gezellige viering
van het kerstfeest, woensdagavond
18 december. Eerst was er het 'intieme' in de verschillende groepen,
waarbij het kerstverhaal werd verteld, liederen werden gezongen en
volop werd gemusiceerd. Om kwart
over zeven gingen de kinderen naar
het schoolplein, waar hun ouders al
stonden te wachten. Een koortje

zong daar nog enkele kerstliederen,
dit onder begeleiding van Titia Bron.
Voor iedereen was er ook iets te
drinken, want dat hoort natuurlijk
ook bij Kerst. Hartelijk dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg aan de mooie avond!
Bijzondere activiteiten
kerstvakantie…

in

de

- de ijsbaan van Zeewolde Winterworld op het Kerkplein met onder
meer het fluitketelschuiven…
- kerstvieringen in verschillende kerken…
- de damsimultaan van Hennie de
Ruyter (de opa van Morris en Jop) in
de voetbalkantine op zaterdag 28
december…
- de dorpsquiz Zeewolde ‘K WIS’T
van vrijdag 27 tot en met maandag
30 december…
- de Rotary Nieuwjaarsduik op
woensdagmiddag 1 januari…

Hoera, een broertje!
Feest
bij
Marcel
en
Angela
Vosslamber, daar werd op maandag
16 december Dex geboren. Een
broertje dus voor Sem (groep 1/2)
en Fynn! Een hartelijke felicitatie
namens heel De Regenboog/Christiaan Huygens!

Kerstgedicht

Iedereen fijne kerstdagen gewenst
en alle goeds straks voor het nieuwe
jaar!
De eerste schooldag van 2020 is
maandag 6 januari. Ouders/verzorgers mogen ’s ochtends bij het brengen van hun kinderen gerust iets
langer blijven hangen, we wensen
elkaar dan onder het genot van een
kopje koffie/thee het beste voor het
nieuwe jaar! Maar eerst… vakantie!8

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
Fijne kerstdagen en een gelukkig
2020!

… vrijdag 10 januari 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 8 januari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

