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Schoolplein
Knipscheer en TuinUniek hebben de
afgelopen weken heel hard gewerkt
aan het schoolplein van De Regenboog/Christiaan Huygens. Door de
ongewone situatie momenteel konden de twee bedrijven lekker doorwerken en dat hebben ze ook gedaan! Zo ziet het kleuterplein er intussen, mede door kunstgras rond de
grote zandbak, veel netter uit dan
voorheen! Tevens werden rond de
school nieuwe bosjes ingeplant. Het
zijn beukenhaagjes geworden. Niet al
het materiaal was op tijd leverbaar,
de werkzaamheden zullen in de loop
van de komende weken worden
voortgezet en afgerond. Een dikke
highfive voor Knipscheer en TuinUniek!

Pechvogels
Bij een val thuis heeft Wout Hekert
uit groep 3 afgelopen weekend zijn
arm op twee plaatsen gebroken.
Zondag 5 april moest hij daarvoor
naar het ziekenhuis. Dan ben je in
deze coronatijd niet zomaar aan de
beurt… Uiteindelijk kwam het goed,

maar Wout verdient wel onze
aandacht!
Over pechvogels gesproken, Thijs de
Bruine uit groep CH-A brak z’n duim
deze week thuis bij het trampolinespringen. Zal ook heel pijnlijk zijn
geweest! Natuurlijk voelen en leven
we in deze tijd dat we elkaar zo
weinig kunnen zien ook mee met
Thijs.

Van de MR
Naast de dagelijkse gang van school,
zoals het lesgeven en het overblijven, zijn er andere zaken binnen het
schoolbestaan die gevolgen ondervinden van de maatregelen rond de
‘COVID-19’-crisis. Zo ook moet de
MR gedwongen andere vormen van
communicatie gebruiken om de
spreekwoordelijke vinger aan de pols
te houden. Hoewel vergaderingen
niet doorgaan probeert de MR toch
inzicht te houden in de onderwerpen
die spelen. Uitdrukkelijk beperken we
ons nu tot de zaken waar een
mogelijke afwijking of verandering
ten opzichte van het verwachte geconstateerd wordt. Hiermee voorkomen we een overvloed aan com-

municatie en brengen we alles (nog
meer) terug tot de essentie.
De MR opent zijn vergaderingen traditioneel met een gedicht dat toepasselijk is voor de tijd van het jaar of
het thema waar tijdens de lessen
aandacht aan wordt besteed. Ditmaal
wil de MR dit ook graag met jullie
allen delen. Het gedicht past op vele
manieren in de tijd van het jaar en
de maatschappelijke situatie waarmee we geconfronteerd worden.
ELKE DAG KAN PASEN ZIJN.
Sta op! Het heeft zin.
Ga de wereld in.
Sta op met elkaar,
voor mensen hier en daar.
Elke dag kan Pasen zijn,
als wij warmte geven.
Als we opstaan tegen pijn,
opstaan voor het leven.
Elke dag kan Pasen zijn,
als wij aandacht geven.
Als wij opstaan voor geluk,
opstaan voor het leven.
Elke dag kan Pasen zijn,
als wij liefde geven.
Als we opstaan voor het recht,
opstaan voor het leven.
(tekst: Gerard van Midden, Kind op
Maandag).
Namens de MR, Pascal Thuis.

Paasontbijt
Onder ‘normale’ omstandigheden
zouden we vandaag, donderdag 9
april, ons traditionele paasontbijt

hebben gehad. ‘Witte Donderdag’
wordt echter dit jaar wel op een heel
andere manier herdacht. Heel mooi
om te zien hoe Pasen in veel groepen
toch onder de aandacht werd
gebracht. De kinderen zaten thuis
aan het ontbijt, maar konden elkaar
via laptop of chromebook zien!
Tevens werd het paasverhaal verteld.
Dat kreeg door het coronagebeuren
ineens een heel andere lading…
Misschien kwamen de woorden zelfs
nog wel ‘dichterbij’.

Paasgroet
Een hartelijke paasgroet van het
schoolteam en de ouderraad van De
Regenboog/Christiaan Huygens aan
alle ouders en kinderen! De kinderen
hebben een tuinschepje gehad (van
de o.r.), de ouders een bosje tulpen
(van het schoolteam). We zouden
Pasen graag anders hebben gevierd,
op deze wijze willen we laten zien
dat we toch aan elkaar denken en
dat we elkaar niet loslaten! De
ouderraad ging dinsdagavond bij alle
leerkrachten langs, woensdag bracht
het schoolteam ouders en kinderen
een tulpengroet. Op de foto onder
vertrekt juf Hilde met volle tassen.

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Wie is de baas’ is het thema van
week 16 (dinsdag 14 tot en met
vrijdag 17 april). Wie is de baas? De
koning is dood, lang leve de koning!
In de verhalen van deze week is
koning David oud. Het ontgaat hem
dat een van zijn zoons zichzelf tot
koning kroont. Weer is het de profeet

Natan die hem erop moet wijzen. En
dan komt hij zijn belofte na. De
verhalen komen uit 1 Koningen 1 en
3.

Thuisonderwijs
Thuisonderwijs..., we werden er met
z’n allen ineens mee geconfronteerd.
Dat was voor de leerkrachten een
hele overgang, maar voor de
leerlingen en u als ouders misschien
nog wel een veel grotere! We zijn
heel benieuwd naar uw (eerste)
bevindingen. We willen u daarom
vragen een korte vragenlijst in te
vullen, het zijn vijf meerkeuze- en
enkele open vragen. De vragen
kunnen anoniem worden ingevuld,
maar u mag uw naam er ook bij
vermelden. Het kan best zijn dat we
bepaalde zaken over het hoofd zien
en/of dat we ergens lering uit
kunnen trekken, dat soort gegevens
proberen we op deze wijze boven
tafel te krijgen. Mocht u meer kinderen hebben en zijn uw bevindingen
in dat opzicht mogelijk verschillend,
u kunt de vragenlijst ook twee keer
invullen. We hopen op een zo groot
mogelijke respons en zullen de resultaten uiteraard met u delen. De vragenlijst is te bereiken via de link:
https://forms.gle/yHFx5ZHgB1PhcfB
D7
Hartelijk dank
medewerking!

alvast
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Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 17 april 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 15 april.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

