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Christiaan Huygens

juni 2016

Het team van Christiaan Huygens Zeewolde kan niet wachten om op 22 augustus de eerste
leerlingen te ontvangen. De voorbereidingen zijn uiteraard al in volle gang. In deze nieuwsbrief
brengen we u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en stellen we ons team aan u
voor.
Intern begeleider Gertrude Klaver werkt ook op de
vestiging Dronten. Naast haar ervaring voor de klas
heeft zij een ruime ervaring met het begeleiden van
hoogbegaafde kinderen. “Ik verzorg binnen Codenz
onder meer ondersteuningsarrangementen. Om mij nog
meer te bekwamen in dit vakgebied volgde ik de master
SEN opleiding in talentontwikkeling en excelleren.”
Gertrude

is

iedere

maandagmiddag

aanwezig

in

Zeewolde.
Locatiedirecteur Yvonne den Boer vertelt dat de afdeling
Zeewolde een blauwdruk wordt van de school in Dronten.

Directeur Mannes Schoppink is blij met de extra afdeling

“Dit onderwijsconcept is ontwikkeld op basis van nieuwe

op De Regenboog. “Cognitief snelle leerlingen willen

theoretische modellen en inzichten en ervaringen

zelf veel meer onderzoeken en daar krijgen ze op

die opgedaan zijn in de afgelopen jaren. We bieden

het Christiaan Huygens alle ruimte voor. We gaan op

de leerlingen in de ochtend instructie volgens het

meerdere gebieden samenwerken dus ik verheug mij op

circuitmodel en ’s middags komen de thema’s aan bod”

de komst van de nieuwe leerlingen en collega’s.”

Yvonne is iedere donderdagmiddag aanwezig op De
De heren die het team compleet maken zijn Roel Krol die

Regenboog.

de bridge les voor de kinderen verzorgt en Jacob van Eik
Suzanna in ’t Veld is de leerkracht voor deze groep.

die de leerlingen wegwijs gaat maken in de Spaanse taal.

“Mijn ervaring heb ik onder meer opgedaan op de locatie
Dronten. Ik vind het erg leuk dat ik nu in mijn woonplaats
deze doelgroep van onderwijs mag voorzien. We
bieden een unieke vorm van onderwijs waarbij het kind
centraal staat. De digitale leeromgeving gebruiken we als
voertuig.”

Leren vol vertrouw en
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Deep Level Learning

Christiaan Huygens maakt gebruikt van
een lesmethode ontwikkeld door dr. Sonia
van Enter om leerlingen zo veel mogelijk te
prikkelen. Deep level leren is begrijpend leren
waarbij leerlingen en leerkrachten intrinsieke
motivatie ontwikkelen. Door deze aanpak ben
je gemotiveerd om meer verbanden te

zoeken en verworden inzichten en kennis beter
te integreren. Leerlingen leren een ‘growth
mindset’ te ontwikkelen. De vier thema’s die
komend jaar worden behandeld zijn ‘water en
voedsel’, ‘Leonardo da Vinci en de renaissance’,
‘werk, geld en handel’ en ‘onderzoeken en
ontwerpen’.

Interesse in Christiaan Huygens onderwijs?

Staat uw kind nog niet ingeschreven op de belangstellingslijst maar heeft u wel interesse in voltijds
onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen? Vul het formulier in en we houden u regelmatig op
de hoogte over onze school. Ook wordt u uitgenodigd voor de informatieavond die we volgend
schooljaar houden voor geïnteresseerde ouders.
Klik op de volgende link voor het belangstellingsformulier:
http://www.pcbsregenboog.nl/index.php?id=97&sectie=1&pagina=content&frame=tekst&afd=

Agenda

:

6 juli
Kennismakingsochtend voor nieuwe
leerlingen van 10.45 tot 12.30 uur.
22 augustus
Eerste schooldag schooljaar 2016 - 2017.
29 augustus
“Kom in de Klas” Ouders zijn van 18.30-19.45 uur

Schooltijden?

Inloop 8.45 uur, start 9.00 uur
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09.00 - 15.00 uur
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 12.30 uur
09.00 - 15.00 uur
09.00 - 15.00 uur

welkom in de klas. De kinderen zijn de gids!
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Contact

Contact met school kan telefonisch via De Regenboog 036-5221556
of via christiaanhuygenszeewolde@codenz.nl.
Uw mail wordt behandeld door onze administratief medewerker Carla Gijsen.
Mailadressen op een rijtje:
Yvonne den Boer 		
yvonnedenboer@codenz.nl
Gertrude Klaver		

gertrudeklaver@codenz.nl

Suzanna in ’t Veld		

suzannaintveld@codenz.nl

Mannes Schoppink 		

deregenboog@codenz.nl

Leren vol vertrouw en

