
Update nieuwbouw 

Sinds het instemmen van de gemeenteraad met het aanvullend budget gaat 

het snel. Direct na de gemeenteraadsvergadering werd de voorlopige gunning 

gedaan en ging de zogenaamde Alcatel-termijn van 3 weken in. Dit is een 

periode waarin er bezwaar tegen de voorlopige gunning kan worden gemaakt 

door de andere aannemer(s). Deze periode is inmiddels voorbij, zonder dat er 

bezwaar is ingediend. Hiermee is de gunning definitief geworden. Snel na de 

kerstvakantie zal het zogenaamde ‘bouwteam’ voor de eerste keer bij elkaar 

komen.   

 

   
 

Op onze website zijn inmiddels meer afbeeldingen van de binnen- en 

buitenzijde van het gebouw geplaatst. Klik hier om deze te bekijken. 

  

Kerstviering 2018 
Morgen vieren we samen het kerstfeest op De Regenboog. U bent van harte 

welkom om 19.00 uur op het schoolplein. We verzamelen bij de trappen (voor 

het voetbalveldje) en vanaf daar zullen eerst de kinderen en ouders van de 

laagste groepen op pad worden gestuurd, uw kinderen uit hogere groepen 

kunnen met u meelopen. Het is goed om nog eens te benadrukken dat u zelf 

verantwoordelijk bent voor het toezicht op kind(eren) gedurende de hele 

avond. 

 

U loopt vervolgens een route om Het Lichtruim, 

waarbij u stukjes van het bekende kerstverhaal 

tegenkomt. Kinderen van groep 8 spelen samen 

met de leerkrachten steeds een korte scene uit. 

De wandeling eindigt in bij de stal (in de 

kinderboerderij) waar gelegenheid is om gezellig 

wat te blijven drinken. 

 

Tot morgen om 19.00 uur op het plein!    
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Agenda 
- Do. 20 december ........ Vierde adventsviering en kerstviering 

- Vr. 21 december ...... Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Kerstvakantie 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019 

 

- Ma. 7 januari.............. Start blok 4 DVS: ‘Wij hebben hart voor elkaar’ 

- Wo. 9 januari ............. Luizencontrole 

- Wo. 9 januari ............. Vergadering AC 

- Do. 10 januari ............ Start schoolkoor groep 3/4/5 en 6/7/8 

- Ma. 14 januari ............ Techniekles 

- Do. 17 januari ............ Start kleuterkoor en schoolorkest 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.regenboog-debilt.nl/informatie/nieuwbouw-ikc/
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Vervolg muziekimpuls:  start schoolkoren en schoolorkest 

Weet u het nog? Een jaar geleden zijn wij gestart met verschillende muzikale activiteiten, mede mogelijk 

gemaakt door de Muziek Impuls. Zo vierden wij de ‘Maand vol muziek’ die met een feestelijk concert in de 

gymzaal werd afgesloten. Na deze maand zijn veel leerlingen gaan zingen in de schoolkoren en zij hebben 

zich aan het einde van het schooljaar, samen met juf Cynthia Strikkers, gepresenteerd in de gymzaal.  

Na de kerstvakantie gaan wij weer van start met verschillende muzikale activiteiten.  

 

Direct na de vakantie start juf Cynthia weer met twee schoolkoren: een koor voor leerlingen uit de 

groepen 3-4-5 en een koor voor leerlingen uit de groepen 6-7-8. Dit zal, net als vorig jaar, op 

donderdagmiddag onder schooltijd plaatsvinden. Beide koren repeteren dan drie kwartier.  

Nieuw dit schooljaar zijn het kleuterkoor en het schoolorkest! Het kleuterkoor en het schoolorkest staan 

onder leiding van Joke Firet en ook zij zullen repeteren op donderdagmiddag. Het schoolorkest is voor 

leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 die een instrument bespelen op een muziekschool. 

De afgelopen dagen zijn alle leerlingen door hun leerkracht(en) geïnformeerd over de koren en het orkest. 

Via de leerkracht kunnen zij zich tot uiterlijk donderdag 20 december aanmelden. Dit gaat gewoon via 

school, dus thuis hoeven de leerlingen hier niks voor te doen.  

 

Het schoolorkest en kleuterkoor repeteren tot 4 april 2019 en sluiten het traject op donderdag 11 april af 

met een presentatie in de theaterzaal van Het Lichtruim. De koren voor de groepen 3-4-5 en 6-7-8 

repeteren met elkaar tot 27 juni 2019 en zullen op 4 juli een presentatie geven in de gymzaal. Over de 

presentaties volgt later meer informatie. Wij hopen weer op een muzikale tweede helft van het schooljaar!  

 
Nieuw fotoalbum 

Hieronder vindt u de link naar het fotoalbum van de 

sinterklaasviering groep 1 tot en met 4 en groep 5 tot en met 

8. Met dank aan de foto-ouders! I.v.m. privacy-redenen 

werkt de link niet in de online-versie van de nieuwsbrief.  

 

Groep 1 t/m 4 
 
 
Groep 5 t/m 8 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

 
Kinderkerstnachtdienst Oosterlichtkerk:  

Op maandag 24 december is er ’s avonds een bijzondere kinderkerstnachtdienst in de Oosterlichtkerk 

(voorheen Opstandingskerk) aan de 1e Brandenburgerweg 34. De dienst wordt samen met de Michaelkerk 

georganiseerd. En hoewel kinderen de hoofdrol spelen tijdens de dienst, zijn jong en oud van harte 

welkom! De dienst begint om 19.00 uur. Het belooft een mooie dienst te worden met veel muziek. 

Domina Wilfrieda Stam zal de dienst leiden en Joke Firet-Stegeman heeft flink geoefend met het 

kinderkoor en het kinderorkest om de viering letterlijk luister bij te zetten. Tijdens de dienst wordt een 

mini-musical opgevoerd met de prachtige titel ‘Reclame voor vrede’. Een mooie boodschap in de sfeer van 

kerst, vrede op aarde. Natuurlijk wordt ook het aloude kerstverhaal 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

Advent in de Michael-Laurenskerk - zondag 23 december 4de advent, kinderwoorddienst: 

Op zondag 23 december is er kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk, Kerklaan in De Bilt, de viering 

begint om 10:30 uur. De vierde zondag van de Advent. Het Kerstfeest komt nu echt heel dichtbij! Op de 

Adventkrans mogen 4 kaarsen branden. Vorige week zondag hebben we nagedacht hoe wij ons als 

gewone mensen goed kunnen voorbereiden op Kerst en wat wij kunnen doen om een begin van een 

mooiere wereld te maken. Deze zondag ontmoeten we Maria, de moeder van Jezus. Zij was een heel 

gewone vrouw, geen prinses of koningin en toch kreeg zij een bijzondere boodschap. Die boodschap werd 

haar gebracht door een engel, een boodschapper van God. Wat vond Maria van dit grote nieuws? In de 

kinderwoorddienst gaan we daar meer over horen. Kom met ons luisteren naar het verhaal van Maria. Ga 

je mee op zoek naar het Koninkrijk?  

 



Noteer ook alvast de volgende data: 

24-12: gezinskerstviering met musical in de Oosterkerk de viering begint om 19:00 

21-01: kinderwoorddienst in de Michaelkerk 

27-01: kinderwoordienst tijdens de oecumenische viering in de Oosterkerk 

 

 

 
 

 

Het leerkrachtenteam, de MR en de AC  

wensen u heel fijne feestdagen  

en een geweldig 2019 toe! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


