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Ouderraad
We hebben al vaker gezegd dat we
een onvolprezen ouderraad hebben
en dat herhalen we graag nog eens!
De OR assisteert het schoolteam,
ouders en kinderen bij activiteiten als
Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisjes, schoolkamp en afscheidsavond
groep 8 en daar zijn we heel blij
mee! Op de foto de OR van dit
schooljaar. Bovenste rij: Marijke
Hellema, Minny van Dijkhuizen, Dinette Fijan, Maria van Ommen en Petra Talsma. Daaronder: Willeke de
Ruijter, Marleen van de Ridder, Femke Rebel en Annarieke Heeneman.
Samen
op
naar
de
volgende
activiteit!

Tussentoetsen Cito
In de periode half januari - half februari worden in alle groepen de tussentoetsen van Cito gemaakt. Die
zijn er steeds halverwege en aan het
eind van het schooljaar. Aan de hand
van de scores 'volgen' we de leerlingen bij de vakken rekenen, taal,
spelling, technisch lezen en begrijpend lezen. De resultaten kunnen op

de spreekavonden met de ouders
worden bekeken en besproken.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wat niemand ziet’ is het thema van
week 5 (maandag 27 tot en met
vrijdag 31 januari). Op het eerste
gezicht zie je kleine, kansloze
mensen om Jezus heen. Maar wat
niemand ziet, ziet Jezus wel: deze
mensen staan bij God vooraan. Als
Jezus later vertelt over goede daden
en het gebed, zegt hij dat je dat niet
al te opvallend hoeft te doen. God
luistert zeker! De verhalen komen uit
Matteüs 5 en 6.
In week 6 (maandag 3 tot en met
vrijdag 7 februari) is het thema ‘Wat
heb je nodig?’. Maak je geen zorgen,
laat Jezus aan zijn discipelen weten.
Neem een voorbeeld aan de vogels in
de lucht en de bloemen op het veld.
Ze maken zich geen zorgen, God
zorgt voor hen. In het tweede verhaal van deze week vertelt Jezus dat
als je luistert naar zijn woorden, je
op een man lijkt die zijn huis op een
rots bouwt. In het derde verhaal
komt een legerhoofdman naar Jezus.
Hij heeft hem nodig om zijn zieke

knecht te genezen. De verhalen
komen uit Matteüs 6, 7 en 8.

De groepen 5 tot en met 8 en de
beide CH-groepen hebben zondagmorgen 9 februari hun gezamenlijke
kerk-school-gezins-dienst bij de Evangelische Gemeente Zeewolde aan
het Kluunpad 15. De dienst begint
om 10.00 uur en heeft als thema
‘Vertrouwen’. Kinderen en ouders zijn
van harte welkom!

maatregelen zullen daarbij voor oplossingen op langere termijn kunnen
zorgen. Zolang die niet zijn genomen, blijven we ons grote zorgen
maken.
Over het middel ‘staken’ wordt in het
schoolteam verschillend gedacht. Het
(staken) kan zich op een gegeven
moment ook tegen je keren en dat is
in niemands belang. We hebben
daarom besloten alleen op vrijdag 31
januari mee te doen met de onderwijsstaking. Op donderdag 30 januari
is er ‘gewoon’ les. We hopen zodoende naar álle kanten een duidelijk signaal af te geven.

Muzieklessen AMV

Kerstpakkettenactie: dank!

De vijf groepen van De Regenboog
krijgen de komende zes weken
lessen algemene muzikale vorming
van Muziekschool Zeewolde. De
lessen worden op dinsdag gegeven in
de volgorde: groep 5/6, groep 1/2,
groep 7/8 (’s ochtends), groep 3 en
groep 4 (’s middags). Docente is
Dana Massad.

Nu de kerstactie van 20 december
2019 weer voorbij is, wil de kerstcommissie van het IDPZ u/jullie heel
hartelijk bedanken voor de producten die u/jullie hebben geleverd om
de pakketten mee te vullen voor
mensen die het wat minder breed
hebben! Dit jaar heeft de kerstcommissie 304 tassen gevuld, het
hoogste aantal ooit in Zeewolde!
Het is natuurlijk jammer dat er zo
veel pakketten nodig zijn, maar we
zijn als commissie ook blij dat we
genoeg producten hebben gekregen
om er mooie, volle tassen van te
kunnen maken! Daar heeft u/hebben
jullie heel hard aan meegewerkt! We
weten zeker dat de pakketten in
grote dankbaarheid en blijdschap zijn
ontvangen.
Namens de 304 adressen en de
kerstcommissie willen we u/jullie
nogmaals heel hartelijk bedanken
voor uw/jullie bijdrage! We hopen

Kerk-school-gezinsdienst
(bovenbouw)

bij EGZ

Onderwijsstaking (herhaald bericht)
In ‘t(h)intje van vrijdag 10 januari jl.
berichtten we u reeds over de komende onderwijsstaking. De grote
Onderwijsbonden (AOb en CNV Onderwijs) hebben hun leden opgeroepen donderdag 30 en vrijdag 31
januari in staking te gaan. Het team
van De Regenboog/Christiaan Huygens staat volledig achter de stakingseisen. Er moet in het onderwijs
écht iets gebeuren! Alleen structurele

natuurlijk dat we in 2020 weer op
uw/jullie hulp mogen rekenen!
Namens de IDPZ, Jan te Rietstap
(voorzitter), Joke Buchner en Riët
Hofman (contactpersonen scholen).

Oud-leerlingen vallen in de prijzen
Altijd leuk om van oud-leerlingen te
horen dat zij in de schijnwerpers
staan! Daan Bakker won vrijdag 17
januari jl. een belangrijk toernooi
van tafeltennisvereniging Zeta en Lucas en Julia van Maanen en Mathilde
Assies (onder) werden met hun
badmintonteam Zeewally zaterdagavond 18 januari uitgeroepen tot
gemeentelijk Sportploeg van het Jaar
(junioren). Gefeliciteerd, oud-Regenbogers!

Juf Rinske (CH-A) genomineerd
Over sportverkiezingen gesproken:
juf Rinske Deriga (groep CH-A) is
met haar Badmintonclub Harderwijk
‘aan de overkant’ genomineerd tot
Sportploeg van het Jaar. Anders dan
in Zeewolde krijgt in Harderwijk ook
het publiek de gelegenheid mee te
stemmen op de (top)sporter naar
keuze. Vanavond (vrijdag 24 januari)
wordt bekendgemaakt wie er met de
titel vandoor gaat. We wensen juf
Rinske veel succes!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 7 februari 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 5 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

