
Avond4daagse 

De avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 4 - 7 juni en de inschrijving 

hiervoor vanuit De Regenboog is direct in de week na de meivakantie van 6-

10 mei. Het inschrijven zal weer online plaatsvinden, en het inschrijvingsgeld 

kan bij de leerkracht worden afgegeven. We zijn nog op zoek naar ouders die 

ons willen helpen met de organisatie! Meld je bij een van ons of bij Karin of 

Douwe. Groeten van Enisa, Annelies en Marjan  

  
Palmpasen 

Afgelopen maandag sloten wij de veertigdagentijd en het paasproject af met 

een sfeervolle viering in de hal. Het thema was Palmpasen. Later die dag 

hielpen de oudere kinderen de jongere met het maken van een echte 

palmpaasstok. Deze stokken werden vervolgens naar ouderen in het 

bejaardentehuis gebracht.   

 

             
 

             
 

Klik hier voor het complete fotoalbum van Palmpasen. Fotocommissie weer 

bedankt voor het maken van de foto’s en het album. 

 

Presentaties koor en orkest 

Dit schooljaar is het tweede jaar van de muziekimpuls. We investeren samen 

met onze partner Het Kunstenhuis muziekschool De Bilt volop in muziek. De 

impuls bestaat uit coaching voor leerkrachten en uit diverse activiteiten voor 

de leerlingen. Er zijn drie koren en een orkest opgericht en er werd wekelijks 

geoefend. Afgelopen donderdag lieten de kinderen aan ouders en 

medeleerlingen horen wat ze hadden geleerd. Wat een talent is er aanwezig in 

de school. Het was een knallend concert. Goed gedaan allemaal! Juf Joke en 

Juf Cynthia bedankt voor de goede begeleiding. 
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Agenda 
- ma. 6 mei .................. Pauze- en pleinsport 

- ma. 6 mei .................. Start Blok 6 De Vreedzame School (alle groepen) 

- wo. 8 mei .................. Luizencontrole (alle groepen) 

- wo. 8 mei .................. Pauze- en pleinsport 

- do. 9 mei ................... Schoolreis 

- vr. 10 mei .................. Schoolfotograaf  

 

- Meivakantie vr. 19 april t/m vr. 3 mei - 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/OsA5VPuDbfVb
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

    
 

Prikbord: Buurtsport 

Lekker bewegen in de meivakantie? Dat kan! Ook in de vakantie zijn de buurtsportcoaches van Mens De 

Bilt op verschillende plekken actief. Kijk hier voor meer informatie. 

 

 

 

Het team, de MR en de AC wensen u een heel fijne 
meivakantie toe. 

 

 
 

Tot maandag 6 mei! 
 

 

 

 

 

 

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

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 

https://www.mensdebilt.nl/nieuws/buurtsport-in-de-meivakantie

