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Update coronavirus
De brief die vanochtend werd verspreid van Rob Sakko (voorzitter
College van Bestuur Stichting Codenz) was niet helemaal compleet/
correct. Er stond dat het verstandig
was kinderen met ‘griepverschijnselen’ thuis te laten blijven. Dit moet
echter zijn ‘kinderen met verkoudheidsverschijnselen’ (hoesten, niezen, keelpijn en/of verhoging).
Dit is zelfs een dringend advies en
geldt uiteraard ook voor leerkrachten. Op school volgen we de richtlijnen van het RIVM. Dit kan inhouden dat informatie van gisteren
alweer ingehaald is door de realiteit
van vandaag. We zullen daarom
trachten u zo mogelijk dagelijks op
de hoogte te houden van de jongste
ontwikkelingen/maatregelen. Wordt
vervolgd!

Open ochtend woensdag 1 april
Woensdag 1 april houden de basisscholen in Zeewolde hun halfjaarlijkse open ochtend voor aspirantouders. Natuurlijk moeten we daarbij
zeggen ‘bij leven en welzijn’ en

misschien ook dat het geen 1 aprilgrap is, wel hopen we dat zoveel
mogelijk ouders die op zoek zijn naar
een geschikte basisschool voor hun
zoon/dochter, een kijkje komen nemen op De Regenboog en/of Christiaan Huygens. We hebben het al
vaker gezegd: ouders zijn onze beste
ambassadeurs, deze informatie mag
dus worden gedeeld!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Dit is geen droom’ is het thema van
week 12 (maandag 16 tot en met
vrijdag 20 maart). In de verhalen
van deze week gebeuren onwerkelijke dingen. Jezus vertelt zijn leerlingen dat ze de komst van de ‘Mensenzoon’ zullen meemaken. Op een
berg verschijnen Mozes en Elia aan
hem. Het lijkt wel een droom, maar
dat is het niet: dit is Gods werkelijkheid. De verhalen komen uit
Matteüs 16 en 17.
In week 13 (maandag 23 tot en met
vrijdag 27 maart) is het thema ‘Een
dag om opnieuw te beginnen’. Een
man krijgt een grote schuld kwijtgescholden, maar vervolgens wil híj

van iemand anders wél geld hebben.
Daar lijkt het op als wij elkaar niet
vergeven, vertelt Jezus. Een rijke
man krijgt te horen dat hij zijn
bezittingen weg kan doen en Jezus
rijdt als koning op een ezel Jeruzalem binnen. Dit is een dag om
opnieuw te beginnen! De verhalen
komen uit Matteüs 18, 19 en 21.

Afgelastingen
Sportclubs hebben hun trainingen en
wedstrijden voor de komende weken
afgelast in verband met het coronavirus en kerken hebben hun bijeenkomsten eveneens opgeschort, ook
de scholen zullen er volop mee te
maken krijgen. Bij Christiaan Huygens gaan de bridgelessen van
meester Roel bijvoorbeeld voorlopig
niet door. Verder wordt de CH-ondernemersmarkt van donderdag 26
maart afgelast en vervalt het schooltoneel voor de groepen 1 tot en met
4 op vrijdag 3 april. In de beide
laatste gevallen hopen we dat uitstel
geen afstel betekent, maar daarover
kunnen we op dit moment nog niets
zeggen.

Studiedag Kanjertraining
Het schoolteam van De Regenboog
had vrijdag 21 februari jl. een studiedag over Kanjertraining. De leerkrachten werden bijgepraat over de
jongste ontwikkelingen op het gebied
van deze (les)methodiek. Bij de Kanjertraining gaat het om vertrouwen,
veiligheid, rust en wederzijds respect. De training bevordert het
onderling vertrouwen tussen leerlin-

gen. Vertrouwen is de basis voor het
creëren van rust in de klas, het
stimuleren van sociale veiligheid en
een prettig schoolklimaat. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen
met bijbehorende oefeningen om de
sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).
Met de Kanjertraining leren kinderen,
maar ook leerkrachten om zich op
een positieve manier te handhaven in
sociaal stressvolle omstandigheden.
Daarbij geldt het motto ‘wat je
meemaakt is interessant, vervelend
of naar, maar hoe je ermee omgaat
is belangrijker, dat vormt je’. Het is
niet verstandig met haat, wraak,
gezeur, onverschilligheid of cynisme
problemen die zich voordoen in je
leven te lijf te gaan! Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de
situatie recht doet!
De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder- en kindtraining en
werd ontwikkeld door psycholoog en
ex-onderwijzer Gerard Weide uit Almere. Intussen is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het primair en voortgezet
onderwijs.

Supervolleybaltoernooi
Wat hebben de kinderen van groep 8
vrijdag 6 maart jl. genoten van het
schoolvolleybaltoernooi in Het Baken!
Misschien speelde ook wel mee dat
‘we’ veel wedstrijden wonnen, maar
daarvoor was er dan ook in de weken
vooraf flink getraind! Ook de supporters op de tribune genoten met volle
teugen. Het team ‘CH-1’ was winnaar
in een van de poules, het team van
De Regenboog behaalde een tweede

plaats (door één klein nederlaagje…),
het team ‘CH-2’ ten slotte behaalde
een derde plaats. Dank ook aan Bert
Vlijm (de vader van Maud), die een
van de teams begeleidde.

Ouderavond: Mediaopvoeding
Onder voorbehoud: op maandag 20
april wordt er een ouderavond gehouden op De Regenboog/Christiaan
Huygens over ‘Mediaopvoeding’. De
wereld ziet er heel anders uit dan
tien, twintig jaar geleden. We kregen
te maken met een digitale revolutie
en we hebben nu nog geen flauw
idee wat ons op dit terrein nog meer
te wachten staat… Het thema van de
ouderavond zal zijn ‘Opgroeien en
opvoeden in een mediarijke wereld’.
De avond wordt verzorgd door ‘Bureau Jeugd & Media’ en georganiseerd door de ouderraad. Zet de
datum alvast in uw agenda! Nogmaals, het is onder voorbehoud, we
weten niet wat het coronavirus de
komende weken nog voor ons in
petto heeft…

Internationale Dag van de Slaap
World Sleep Day (Internationale Dag
van de Slaap) vindt jaarlijks plaats
op de vrijdag voordat de lente begint. De 'Internationale Dag van de
Slaap' was dit jaar op vrijdag 13
maart. En de lente begint dit jaar op
vrijdag 20 maart a.s.! In de klas van
juf Suzanna (CH-B) werd er aandacht
besteed aan de speciale dag, dat wil
zeggen er werd stilgestaan bij het

belang van slapen en zaken die daarmee te maken hebben, zoals gezondheid en alertheid. En daarna werd er
(in pyjama) ook nog gewoon gewerkt…

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 27 maart 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 25 maart.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

