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Schoolfotograaf gaat niet door

Weer elke dag naar school
Vanaf maandag 8 juni gaan de
kinderen weer elke dag naar school.
De dalende lijn met betrekking tot de
verspreiding van het coronavirus zet
gelukkig nog steeds door, waardoor
de verder versoepelende maatregelen mogelijk zijn. Natuurlijk zijn we
daar heel erg blij mee en we zullen
ook nu weer alles in het werk stellen
om op 8 juni ‘klaar’ te zijn voor de
‘echte’ opening. Lang niet alles zal
echter nog hetzelfde zijn als ‘vóór corona’. De PO-Raad, de landelijke
sectororganisatie voor het primair
onderwijs, kwam hiervoor donderdagavond 28 mei met een speciaal
van de RIVM-richtlijnen afgeleid protocol voor de scholen. We bestuderen
het protocol momenteel nog met z’n
allen (directies en schoolteams stichtings- en Zeewolde-breed). Halverwege komende week zullen we laten
weten wat het protocol inhoudt voor
De Regenboog/CH en wat de schooltijden vanaf 8 juni zijn. De afspraken
zullen uiteraard ook worden gecommuniceerd met de MR en de kinderopvang.

Op woensdag 3 juni stond het bezoek
van de schoolfotograaf op het programma. Foto Koch zou die ochtend
groepsfoto’s komen maken. We gaan
dan echter nog niet allemaal tegelijk
weer naar school, waardoor het
bezoek niet door kan gaan. We gaan
nog wel kijken of er later in de
maand juni (of begin juli) een alternatief is voor de groepsfoto’s.

Operatie juf Esther
Juf Esther van groep 3 heeft donderdag 28 mei een buikoperatie ondergaan. De operatie is goed geslaagd,
nu moet Esther eerst weer rusten en
aansterken. We hopen haar de
komende weken zo goed mogelijk te
kunnen vervangen. Meester Stefan is
in ieder geval extra van de partij.
Tevens hopen we dat Esther haar
plek in groep 3 straks hersteld en wel
weer in mag nemen!

Vertelrooster Kind op Maandag
‘Hoe durf je!’ is het thema van week
23 (dinsdag 2 tot en met vrijdag 5
juni). Koning Ahasveros geeft een

groot feest waarop iedereen kan zien
hoe rijk en machtig hij is. Hij wil ook
dat zijn vrouw komt, zodat de
mensen kunnen zien hoe mooi zij is.
Maar ze weigert. Hoe durft ze!
Koning Ahasveros stuurt haar weg en
gaat later op zoek naar een nieuwe
koningin. Ester gaat naar het paleis
en de koning is erg van haar onder
de indruk. De verhalen komen uit
Ester 1 en 2.
In week 24 (maandag 8 tot en met
vrijdag 12 juni) is het thema ‘Kun jij
iets doen?’. Mordechai, de neef van
Ester, ontdekt een complot tegen de
koning. Hij komt in actie en redt zo
het leven van koning Ahasveros. Als
Mordechai niet wil buigen voor de
hoge minister Haman, wordt een
verschrikkelijk bevel uitgevaardigd
tegen de Joden. Kan Ester iets doen
om het te voorkomen? De verhalen
komen uit Ester 2, 3 en 4.

Andere baan juf Angela
Juf Angela Brons gaat De Regenboog
verlaten. Na de zomervakantie gaat
ze aan de slag als wiskundedocent op
Groevenbeek afd. Putten. Angela
werkte tien jaar met heel veel plezier
bij ons en ze heeft in al die tijd met
veel leerlingen en ouders een hechte
band opgebouwd. Groep 7/8, het
rekenonderwijs, het ICT-gebeuren,
de GMR, waar was juf Angela niet bij
betrokken? “Ik ga met pijn in het
hart”, zegt ze zelf. Dat gevoel is
wederzijds… Het is gewoon jammer
voor de school! Toch feliciteren we
Angela natuurlijk van haar van harte
met haar nieuwe, mooie baan. En we

gaan op De Regenboog naarstig op
zoek naar een nieuwe leerkracht.

Ook afscheid meester Stefan
We nemen aan het eind van het
schooljaar niet alleen afscheid van
juf Angela, maar ook van meester
Stefan van Rossem (groep 3).
Meester Stefan wil meer één op één
met kinderen aan de slag en hen
bijvoorbeeld begeleiden qua gedrag.
Hij kijkt hiervoor, zoals dat zo mooi
heet, links en rechts om zich heen.
We wensen meester Stefan veel
succes met zijn zoektocht! Hij had
rustig langer bij ons mogen blijven!

Het volgende ‘t(h)intje verschijnt
op….
… vrijdag 12 juni 2020. Kopie
hiervoor dient uiterlijk binnen te zijn
woensdag 10 juni. Fijne Pinksteren!
Met vriendelijke groet,
mede namens het schoolteam,
Mannes Schoppink, directeur.

