
Staking 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de directeur-bestuurder Martin 

van Veelen over de staking van 15 maart. Het bestuur van de stichting Delta 

steunt de staking, de scholen zullen op die dag dus gesloten zijn. Meer 

informatie vindt u in de brief. 

 

Carnaval 

Donderdag 21 februari vieren wij Carnaval op De Regenboog. Na samen hard 

werken is het belangrijk om samen plezier te maken. We maken er een 

gezellige dag van! De kinderen mogen zelf bedenken hoe ze verkleed komen. 

Wij gaan met alle groepen een kort moment hossen/dansen. Ook zal er een 

spelletjesochtend plaatsvinden in onze gang in Het Lichtruim. De kinderen 

mogen daarvoor zelf een gezelschapsspelletje meenemen. Denk er wel aan 

dat kleine onderdelen kwijt kunnen raken. 

 

Tijdens het fruitmoment krijgen de kinderen 

iets lekkers van de AC. Ze hoeven die dag 

geen fruit mee te nemen. Wel een lunch.  

 

We willen u er nog even aan herinneren dat 

geweren, pistolen, zwaarden en speelgoed dat 

hard geluid maakt niet welkom zijn. Ook 

willen wij u vragen de kinderen geen confetti 

en serpentines mee te geven. Vriendelijke 

groet van de carnavalscommissie. 

 
Reminder: nieuwe app Social Schools 

Onze school is overgegaan op de nieuwe app van Social Schools. Dit betekent 

dat u de oude app kunt verwijderen en de nieuwe 3.0-versie kunt installeren 

via de Appstore (Apple) of Google Playstore (Android). Uw inloggegevens 

blijven hetzelfde. 

 

Nieuw fotoalbum 

Hieronder vindt u de links naar drie nieuwe 

fotoalbums. Deze links werken i.v.m. privacy-

redenen niet in de online-versie van deze 

nieuwsbrief. Foto-ouders weer bedankt! 

 

Foto’s Opa-en-oma-middag groep 1-2 

Foto’s Opa-en-oma-middag groep 3-8 

Foto’s Podiumbeurt groep 1-2 Blauw & 7 

 
Rapportmappen inleveren 

De rapportgesprekken staan weer voor de deur. Heeft u thuis nog 

rapportmappen, wilt u die dan inleveren op school? Dank! 
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Agenda 
- Vr. 15 februari ............ Natuurles (alle groepen) 

- Ma. 18 februari ........... Pauzesport en pleinsport 

- Wo. 20 februari .......... Pauzesport en pleinsport 

- Do. 21 februari ........... Repetitie schoolkoor- en schoolorkest 

- Do. 21 februari ........... Carnaval (alle groepen)  

- Vr. 22 februari ............ Studiedag (leerlingen vrij) 

 

- Voorjaarsvakantie: ma. 25 februari t/m vr. 1 maart -  

 

  

 

 

 

 

 

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


 

Personeelsnieuws 

Karen Sijssens maakt na de voorjaarsvakantie de overstap van groep 3 naar 5. Karen werkt 2 dagen per 

week (1 dag stage, 1 dag onderwijsassistent). 

 

 

Prikbord: Flyer Zondagspret Mens De Bilt 

 

In de bijlage vindt u een flyer over Zondagspret. Dit zijn activiteiten georganiseerd door Mens De Bilt 

i.s.m. de Protestantse Kerk.  

 

 

Prikbord:  

Gezinsviering in de Michael-Laurenskerk - zondag a.s. Op zondag 17 

februari er een gezinsviering in de Michael-Laurenskerk, Kerklaan in 

De Bilt, de viering begint om 10:30 uur.  Wat heb je nodig om een 

gelukkig mens te worden? Moet je daarvoor alles weten? Of juist 

sterk en ongevoelig voor narigheid omdat je dan geen troost nodig 

hebt. Of gaat het toch om een beetje geven en nemen? In de 

viering van zondag horen we hier meer over; we zingen liederen en 

horen een mooi verhaal over Jezus die dit aan de mensen uitlegt. 
Kom allemaal, kleine en grote mensen, jong en oud is welkom!   

Noteer ook alvast de volgende datum: 17 maart: kinderwoorddienst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


