
Nieuwbouw 

Sinds het goedkeuren van het aanvullend budget in de gemeenteraad is er 

achter de schermen veel gebeurd. De aannemer en de gemeente hebben de 

benodigde stappen voor de start van de bouw doorlopen en het gaat nu echt 

beginnen. De sloopwerkzaamheden beginnen volgende week aan de 

binnenzijde en eind april zal er naar verwachting weinig meer van het oude 

gebouw te zien zijn. Aansluitend zal de aannemer beginnen met de 

voorbereidingen en de bouw zelf. Het is de verwachting en de hoop dat alles 

rond de kerstvakantie wind- en waterdicht is. De vooroplevering is gepland in 

april 2020 en de uiteindelijke oplevering voor de zomervakantie. Het moment 

van oplevering is later dan wij eerder dit schooljaar hebben gecommuniceerd. 

Het proces rond de extra kredietaanvraag in het najaar van 2018 nam enkele 

maanden in beslag. Hierdoor is de opdracht later dan was gepland aan de 

aannemer gegund. 

 

   
 

In het schooljaar 2019-2020 tot aan de oplevering zullen wij met het team en 

de kinderen regelmatig activiteiten organiseren m.b.t. de nieuwbouw. U kunt 

denken aan het vieren van bijzondere momenten, zoals de eerste steen, het 

hoogste punt etc. Ook plaatsen we een tijdcapsule in de fundering. Daarnaast 

worden de kinderen betrokken bij het nadenken over de definitieve inrichting 

en het buitenterrein. Dit past helemaal bij de uitgangspunten van De 

Vreedzame School (democratisch burgerschap).       

 

Naast het traject van de fysieke bouw 

loopt nog een ander proces. In dit 

proces zijn wij samen met Stichting 

Kinderopvang De Bilt inhoudelijk 

invulling aan het geven aan de IKC-

gedachte. Het centrale uitgangspunt is 

dat er een doorgaande lijn ontstaat van 

peutergroepen naar school en BSO.  
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Agenda 
- ma. 1 april ................. Weekopening 2 Pasen 

- wo. 3 april ................. Pauze- en pleinsport  

- wo. 3 april ................. AC-vergadering 

- do. 4 april .................. Schoolkoor en schoolorkest 

- do. 4 april .................. Landelijk schriftelijk verkeersexamen (groep 7) 

- ma. 8 april ................. Weekopening 3 Pasen 

- ma. 8 april ................. Pauze- en pleinsport 

- wo. 10 april................ Kunstmenu KIDS (groep 7) 

- wo. 10 april................ Pauze- en pleinsport 

- ma. 15 april ............... Paasviering: Palmpasen 

 

 

 

 

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/


 

Het gaat dan om afstemming op zowel pedagogisch als organisatorisch vlak. In het IKC is sprake van één 

‘team De Regenboog’ dat bestaat uit pedagogisch medewerkers (BSO en peutergroep), leerkrachten en 

ondersteunend personeel. De komende tijd zullen wij u verder informeren over hoe wij het integraal 

kindcentrum samen gaan vormgeven. Wordt vervolgd. 

 

De omwonenden krijgen van de gemeente dit weekend een brief over de start van de sloop en de bouw. 

In de bijlage ontvangt u deze brief ook.  

  

Presentatie schoolkoren en schoolorkest 

Dit jaar is het tweede jaar van de muziekimpuls. Een jaar waarin 

wij wederom een speciale focus hebben op het vakgebied. Sinds 

januari zijn de koren en het schoolorkest hard aan het repeteren. 

Op 11 april is het dan zover: de presentatie in de theaterzaal van 

Het Lichtruim. De presentaties zullen plaatsvinden tussen 12.30 – 

14.00 uur. De ouders van de kinderen die deelnamen aan het 

schoolkoor of schoolorkest zijn dan van harte welkom om te 

komen kijken. Informatie over de exacte tijd van de presentaties 

volgt nog. 

 

       

Prikbord: Flyer Kleuterkerk 
 
In de bijlage vindt u een flyer over de kleuterkerk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


