Jaargang 2019-2020 - Nummer 15 - Vrijdag 27 maart 2020
Zorgelijk nieuws
Hallo, harde thuiswerkers!
Wat wordt er thuis hard gewerkt! Dit
mogen we toch wel afleiden uit de
vele reacties die we krijgen van
ouders en kinderen. Ook kunnen we
de leervorderingen volgen en kinderen op die manier weer ‘aansturen’.
Dagelijks zijn er de contacten tussen
leerkrachten en leerlingen en ouders.
Natuurlijk hopen we dat deze situatie
binnenkort voorbij is. Voorlopig kunnen we niet voorzichtig genoeg zijn
en de richtlijnen van de overheid zo
goed mogelijk volgen. Toch willen we
het nog een keer extra benoemen
hoe ongelooflijk veel respect we
hebben voor onze leerlingen en ouders. Petje af! Sámen moeten we
hier doorheen, het kan niet anders…
Daarom hier een virtuele high five!
Wat hopen we dat we die elkaar
straks weer écht kunnen geven!
In de persconferentie van zondag 15
maart jl. gaf minister Slob aan dat de
scholen tot en met 6 april gesloten
zouden zijn. Volgende week hopen
we duidelijkheid te krijgen hoe het
daarna zal gaan!

Micha Annoff uit groep 7/8 werd donderdag 26 maart opgenomen in het
Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Hij had enorme hoofdpijn,
moest veel spugen en was erg verward. Uit een eerste CT-scan bleek
dat hij veel bloed in zijn hersenen
had. Vandaag, vrijdag, werd er een
uitgebreidere scan gemaakt en werd
er gezocht naar een mogelijke oorzaak. Het heeft iets met zijn bloedvaten te maken, maar de artsen denken dat er een behandelplan mogelijk is. Waarschijnlijk moet Micha zo’n
twee weken in het ziekenhuis blijven.
We hopen van ganser harte dat hij
weer mag opknappen en bidden voor
hem en zijn familie om moed en
kracht! Hopelijk krijgt Micha heel
veel kaarten toegestuurd en doen die
hem goed!.

Verdrietig nieuws
Verdrietig nieuws is er van de familie
Ruizendaal. De opa van Charlotte
(groep 8) en Juliëtte (groep 5) uit
Lelystad overleed maandag 23 maart
jl. Hij werd 73 jaar. Hij was al enige
tijd ziek, maar dat maakt het

verdriet er niet minder om. We leven
mee met de beide meisjes en
natuurlijk ook met hun broer Lucas
(oud-leerling), de ouders Hilde (het
betreft haar vader) en Casper en
verdere familie. Het afscheid zal
vanwege corona in kleine kring zijn.

Nog meer verdrietig nieuws
Vandaag kregen we het intens
verdrietige bericht dat Harry Jaspers
Focks is overleden. ‘Opa Harry’ kreeg
woensdagochtend met zijn fiets een
ongeluk op het fietspad van het
Nulderpad richting Nulderdijk en is
daarna niet meer bij kennis geweest.
Hij werd 68 jaar.
Harry kennen we op De Regenboog/
Christiaan Huygens als de opa van
Evan (groep CH-B), Sanna (groep
5/6), Sef (groep 1/2) en oud-leerling
Sven. Hij kwam regelmatig met zijn
bakfiets op school om zijn kleinkinderen te brengen of te halen… Ook
kenden we hem als ‘schaakopa’ en
het leiden van vele kerk-schoolgezins-diensten (Harry was 18 jaar
lang predikant van de Protestantse
Gemeente). Vorige week woensdag
kwam hij in verband met corona het
schoolwerk voor zijn kleinkinderen
nog halen… Harry wist bijna altijd
woorden te vinden, ons schieten ze
nu tekort… We leven mee met en
bidden voor echtgenote Willy en de
hele verdere familie om dit nauwelijks te bevatten verlies te kunnen
dragen.

Schoolplein en bosjes
Er wordt dan momenteel niet ín
school gewerkt, maar wel bíj school.
Het schoolplein zou in de loop van
het voorjaar worden aangepakt en
daar kon door de omstandigheden
van buitenaf juist nu een mooi begin
mee worden gemaakt! Ook worden
de bosjes naast de school weer
ingeplant. Daar is het nu de tijd
voor! Het worden wat meer kindvriendelijke bosjes
. Knipscheer en
TuinUniek zijn hard aan de slag!

Vertelrooster Kind op Maandag
De Bijbelverhalen in de 40-dagentijd
zijn misschien overbekend, maar
door de huidige omstandigheden
komen ze wel véél dichterbij. ‘Anders
dan andere nachten’ is het thema
van week 14 (maandag 30 maart tot
en met vrijdag 3 april). Jezus en zijn
leerlingen vieren Pesach. Een vast
onderdeel van dat feest is de vraag:
waarom is deze nacht anders dan
alle andere nachten? Na die vraag
wordt verteld over de uittocht uit
Egypte. Maar dit jaar zal Pesach voor
Jezus en zijn vrienden totaal anders
zijn dan alle andere jaren. De
verhalen, die kinderen en ouders via
de toegestuurde link mee kunnen
lezen, komen deze week uit Matteüs
26.

Moderne manier van vergaderen…
Het schoolteam van De Regenboog
vergadert twee keer per week via
‘Zoom’. Leerkrachten hebben dan via

hun laptop of mobiel thuis live contact met elkaar. Dan zien we elkaar
zoals op bovenstaande wijze. Juf
Annelies praatte ook mee, maar was
niet in beeld
.

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 3 april 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 1 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

