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Dringend overblijfouders gevraagd!
Het overblijfteam is dringend op zoek
naar nieuwe overblijfkrachten. Het
gebeurt regelmatig dat overblijfouders – meest moeders – ander werk
krijgen en dan zit het overblijven er
helaas niet meer in. Natuurlijk is dat
heel begrijpelijk, maar dan zou het
fijn zijn als het bestaande team van
onderaf ook weer wordt versterkt! Elke dag en elke groep is (meer dan)
welkom. Geen wekelijkse verplichtingen willen hebben, maar wel een
plek op de reservelijst met invaloverblijfouders? Ook daar zouden we
al heel blij mee zijn! Denk na of u
mogelijkheden hebt, dankzij (de inzet van) de ouders is ons huidige
overblijfsysteem haalbaar. Meer informatie is uiteraard mogelijk via
onze overblijfcoördinatoren Janneke
Damer en Rinske Schoenmaker en/of
via meester Mannes.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Stop de storm’ is het thema van
week 7 (maandag 10 tot en met vrijdag 14 februari). De storm kun je
niet tegenhouden. Of toch wel? Wonderlijk hoe Jezus in de verhalen van

deze week letterlijk en figuurlijk met
‘storm’ omgaat. Zo heeft iemand
‘storm’ in zijn hoofd. Jezus weet deze
tot bedaren te brengen. De verhalen
komen uit Matteüs 8 en 9.
In week 8 (maandag 17 tot en met
vrijdag 21 februari) is het thema ‘Je
zult zien’. De tollenaar Matteüs gaat
met Jezus mee. Hij zal dingen zien
die hij nog niet eerder gezien heeft.
De radeloze Jaïrus denkt dat zijn
dochtertje is gestorven. Hij ziet het
schijnbaar onmogelijke gebeuren. De
verhalen komen uit Matteüs 9.

Jeugd-EHBO
Met succes hebben veertien leerlingen van groep 8 van De Regenboog/
Christiaan Huygens dinsdagavond 28
januari deelgenomen aan het examen jeugd-EHBO. Eén leerling kon er
niet bij zijn en doet later examen.
Verder was er slechts één ‘her’ nodig, waarna alle examenkandidaten
hun diploma in ontvangst mochten
nemen. Tom Zonneveld gaf de afgelopen maanden de instructielessen
voor zowel het theoretische - als het
praktijkgedeelte. Bij het examen
dinsdagavond 28 januari jl. waren

enige vrijwilligers van de EHBO Vereniging Zeewolde aanwezig. Vooraf
vonden de aanstaande 'schoolverlaters' het allemaal ‘best spannend’, bij
het examen viel daar eigenlijk niet
eens zo veel van te merken. Al met
al kon iedereen trots zijn op het bereikte resultaat. De leerlingen voorop, maar hun ouders en juf Suzanna
niet minder!

Kerk-school-gezinsdienst
(bovenbouw)

bij EGZ

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, ouders en
andere belangstellenden zijn van
harte welkom!

Studiedag De Regenboog
Het schoolteam van De Regenboog
heeft vrijdag 21 februari een studiedag over de nieuwste ontwikkeling
rond de Kanjertraining. De kinderen
van De Regenboog zijn de vrijdag
voor de voorjaarsvakantie zodoende
vrij. Voor die van Christiaan Huygens
is er deze dag ‘gewoon’ school.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 21 februari 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 19 februari.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

