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We mogen weer (gedeeltelijk)
We mogen weer naar school! Na acht
weken was dat wel even wennen! Er
is in de tussentijd thuis heel hard
gewerkt, maar zowel de meesters en
juffen als de kinderen vonden het
geweldig elkaar maandag 11 mei (of
dinsdag 12 mei) weer ‘echt’ te zien.
Veel mag en kan nog niet, het gewone, normale contact is zóveel
prettiger dan welk zoomprogramma
dan ook! Bij dit alles worden ook alle
hygiënische maatregelen strikt in
acht genomen (zie foto). Het is nog
even afwachten hoe het na 1 juni
verder zal gaan (dat hangt mede af
van de effecten van de landelijke
maatregelen en de nieuwe RIVMrichtlijnen)… 20 mei weten we meer!

Terugblik leerlingen
Stijn en Amy uit groep 8 blikken
terug op hoe zij de afgelopen twee
maanden hebben ervaren. “Door corona moesten wij acht weken thuis
werken. Elke dag kregen wij een
dagtaak. Daar stond in wat we elke
dag moesten doen, met natuurlijk

een leuke tip van de dag waar de juffen een leuk filmpje over hadden
gemaakt (zoals de bellenblaaschallenge, de zonnebloemchallenge, iets
lekkers bakken en veel creatieve
tips)! De juffen kwamen één keer in
de twee weken langs om spulletjes te
brengen. En alle ouders hebben een
bosje bloemen gekregen van de
school. Bij ons ging het thuiswerken
best goed! Toen we weer naar school
moesten, was het wel even wennen
met al die maatregelen. Sommige
groepen moesten op maandag en
donderdag naar school en de andere
op dinsdag en vrijdag.”

Kamp groep 8 gaat niet door
Het schoolkamp van groep 8, dat
gepland stond van dinsdag 9 tot en
met donderdag 11 juni, gaat helaas
niet door. Hoe graag we het ook zouden willen, onder de huidige omstandigheden moeten we hier van afzien.
Het schooljaar gaat dit jaar vrij lang
door (tot en met donderdag 16 juli),
dus we hopen dat we voor groep 8
nog wel een passend afscheid van De
Regenboog kunnen organiseren.

Vertelrooster Kind op Maandag
In week 21 (maandag 18 tot en met
woensdag 20 mei) luidt het thema:
‘Een jas in twaalf stukken’. Koning
Salomo heeft van alles heel veel. Dat
is fijn voor hem, maar zijn geloof in
God komt op een lager pitje te staan.
Hij denkt vooral aan zichzelf en knielt
zelfs letterlijk neer voor afgodenbeelden. Zo geeft de koning geen
goed voorbeeld aan zijn volk. Jerobeam, een vriend van de koning, krijgt
te horen dat het land uiteen zal vallen. De verhalen van deze week
komen uit 1 Koningen 11.
‘Hoe moet het verder?’ is het thema
van week 22 (maandag 25 tot en
met vrijdag 29 mei). In de week tussen Hemelvaart en Pinksteren lezen
we de verhalen die bij deze feestdagen horen. We horen wat het verhaal van Hemelvaart inhoudt en hoe
de leerlingen door de Heilige Geest
met Pinksteren enthousiast over Jezus beginnen te vertellen. De verhalen komen uit Handelingen 1 en 2.

Hekken en bankjes
De 'gebruikers' hebben de bankjes
naast de hekken met daarin klimop
(voor de kenners: 'Hedera helix
Woerner') goedgekeurd en in gebruik
genomen. Ze zitten prima! Op de
foto enige kinderen van groep 7. Er
staan twee hekken met bankjes op
het grote plein en één op het kleuterplein. Daarnaast staat er een knusse
bank om een van de twee bomen op
het grote plein heen. Al met al ziet
het plein er een heel stuk gezelliger
uit!

Voor de liefhebbers: de Hedera helix
Woerner ofwel klimop is een hoog
opgaande en krachtig groeiende variëteit. Hedera helix Woerner is zeer
winterhard. Deze klimop heeft een
donkergroen blad met lichte nerven.
Hedera helix Woerner is uitermate
geschikt voor... schoolpleinen.

Bag2School
De CH-afdeling van De Regenboog
houdt weer een ‘Bag2School’-actie.
Kleding die niet meer wordt gedragen, kan zodoende elders een tweede leven beginnen. Iedereen mag
aan de actie meedoen. Er zijn eventueel gratis inzamelzakken, maar de
kleding mag ook in andere zakken
worden aangeleverd. Graag alleen
schone kleding (goede kwaliteit), lakens, gordijnen, pluche beesten, riemen, handtassen of schoenen (deze
laatste wel aan elkaar binden a.u.b.).
De opbrengst van de kleding komt
ten goede aan het Christiaan Huygensonderwijs. Uiteraard vertelt juf
Suzanna na afloop wat ermee is gedaan!
Zakken voor Bag2School graag aanleveren uiterlijk maandag 25 mei,
12.30 uur.

Korte week…
In verband met Hemelvaart is het
volgende week wel een heel korte
week. Donderdag 21 mei is het
Hemelvaartsdag en traditioneel is er
dan geen school op donderdag en
vrijdag.

Welkom op De Regenboog!
Ook in deze coronatijd mogen we
nieuwe leerlingen op De Regenboog
verwelkomen. Vandaag zijn dat Loïs
de Graaf, Frank Huijgen en Juliët
Rebel. We wensen het drietal
vierjarigen een heel fijne schooltijd
toe!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 29 mei 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 27 mei.
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

