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Volleybaltoernooi groep 8
Groep 8 doet op vrijdagmiddag 6
maart mee aan het jaarlijkse
schoolvolleybaltoernooi in Het Baken.
Zowel de klas van juf Angela en juf
Ellen als die van juf Suzanna zijn van
de partij. Supporters zijn van harte
welkom! Het toernooi is na schooltijd, de prijsuitreiking wordt meestal
rond 18.00 uur gehouden.

Overblijven op De Regenboog
Een kijkje bij...
Het is vijf over twaalf, in de hal van
De Regenboog druppelen één voor
één een aantal ouders binnen. Ze
pakken drinkbekers uit de koelkast,
leggen de mappen voor de administratie klaar en praten wat met
elkaar.
In de klassen ronden de leerkrachten
de ochtend af met de kinderen.
Kwart over twaalf zwaaien de deuren
open en komen de kinderen vol
goede zin het lokaal uit. Tijd om
even heerlijk buiten te spelen!

De overblijfouders brengen gauw de
bekers en de map naar hun groep en
gaan dan ook naar buiten.
Na een kwartiertje 'luchten' is het
tijd voor de lunch. De kinderen gaan
naar hun groep en dekken hun tafel:
placemat, broodtrommel, drinken:
check!
Eerst bidden en dan rustig eten met
elkaar. De overblijfouder kijkt wie er
aanwezig zijn en noteert dit in de
map. Er wordt gezellig gekletst,
voorgelezen of een spelletje gespeeld. Wie klaar is met de lunch
maakt zijn placemat schoon en ruimt
zijn tafel af.
Na het danken gaat iedereen weer
naar buiten, nog even uitrazen voordat het middagprogramma begint.
De leerkrachten nemen het over van
de ouders, het overblijven zit erop...
Maar hoe lang houdt dit nog stand?
Momenteel zijn wij dringend op zoek
naar ouders die ons team kunnen
versterken! Vele handen maken licht
werk... geef u op of vraag naar de
mogelijkheden: overblijvenderegenb
oog@gmail.com
Namens de overblijfouders, Femke
Rebel

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Jouw taak voor vandaag’ is het
thema van week 10 (maandag 2 tot
en met vrijdag 6 maart). Jezus geeft
zijn leerlingen een bijzondere taak:
ze gaan op weg om over Gods
koninkrijk te vertellen. Later geneest
Jezus op sabbat een man met een
verschrompelde hand. Is dat wel een
taak voor deze dag? Jezus vertelt
ook over de zaaier. Zoals zaad in de
goede grond kan groeien, kan Gods
liefde groeien als wij mensen het
goed ontvangen. De verhalen komen
uit Matteüs 10, 12 en 13.
In week 11 (maandag 9 tot en met
vrijdag 13 maart) is het thema ‘Als
het donker wordt’. Als het donker
wordt vragen de leerlingen zich af
waar ze eten kunnen kopen voor de
vele mensen die bij hen zijn. Jezus
vertrouwt op God – dat is meer dan
genoeg. Later in de nacht komt hij
over het water naar de leerlingen
toe. Petrus weet dat Jezus de Messias is. Jezus vertelt dat het donker
zal worden, dat hij moeilijke dingen
zal meemaken. De verhalen komt uit
Matteüs 14 en 16.

Studiedag Kanjertraining
Het schoolteam van De Regenboog
genoot vrijdag 21 februari van een
bijzondere inspirerende studiedag
over de Kanjertraining. In het volgende ‘t(h)intje komen we hier
uitgebreid op terug.

Fijne voorjaarsvakantie!

Voor iedereen die eropuit trekt, op
wintersport gaat, gaat logeren bij opa en oma of gewoon thuis blijft, een
heel fijne voorjaarsvakantie gewenst!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 13 maart 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 11 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

