
Informatieavond 

Gisteren vond de informatie in alle groepen plaats. Hier werd informatie over 

het aanstaande jaar in de desbetreffende groep gedeeld. In de pauze gaf de 

directie een korte presentatie over het jaar dat voor ons ligt. Hieronder kunt u 

lezen welke speerpunten wij hebben voor 2019-2020. 

 

 

 
 

Schoolplan 2019-2020 

Op De Regenboog zijn we altijd in beweging en werken we planmatig aan 

vernieuwen en verbeteren. Dit leggen we jaarlijks vast in een schooljaarplan. 

Het schooljaarplan is onderdeel van de agenda van de MR. Dit jaar gaan we 

aan de slag met de volgende onderwerpen: 

 

Nieuwbouw 

Ons grootste speerpunt het komend jaar is natuurlijk de nieuwbouw. Met alle 

betrokkenen gaan wij ons richten op het definitieve ontwerp van de inrichting. 

Hierbij hebben wij professionele begeleiding ingeschakeld van interieur- 

ontwerpster Ellen Kuster. Er ligt een enorme kans om de school zo in te 

richten dat het past bij onze visie, mooi is en fijn werkt. Voor de buitenruimte 

start een vergelijkbaar traject.  

 

De AC heeft een bedrag beschikbaar gesteld voor een geschenk aan het 

nieuwe schoolgebouw. Een aantal leden van de AC en het leerkrachtenteam 

heeft een plan uitgewerkt waarin is opgenomen hoe onze leerlingen worden 

betrokken bij de besteding van dit bedrag. Voor de zomervakantie hebben de 

leerlingen tijdens een brainstorm van alles bedacht. De meest creatieve 

ideeën zijn voorbijgekomen; van game-corners tot schoolmoestuinen en van 

achtbanen op het schoolplein tot knipperende neon regenboogletters op de 

gevel. Op donderdagmiddag 26 september worden de ideeën verder 

uitgewerkt tot een projectplan. Een jury gaat bepalen welke plannen 

daadwerkelijk worden uitgevoerd. May the best team win!  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- wo. 18 september ....... Startgesprekken alle groepen 

- do. 19 september ....... Startgesprekken alle groepen 

- vr. 20 september ........ Natuurles (alle groepen) 

- ma. 23 september ...... MR-vergadering 

- ma. 23 september ...... Start blok 2 De Vreedzame School 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


 

Op dit moment ligt de bouw op schema (zelfs iets voor op schema). Dit betekent dat we mikken op 

verhuizen voor de zomervakantie. Hiervoor houden we 3 verhuisdagen achter de hand. Met de MR is 

afgestemd dat we deze dagen pas inplannen als met voldoende zekerheid het moment van verhuizen kan 

worden bepaald. Uiteraard ruim op tijd voor u om zaken rondom opvang te regelen.  

 

Invoering Kleuterplein  

De groepen 1-2 gaan komend jaar werken met de methode ‘Kleuterplein’. Dit is een methode die alle 

leerdomeinen (taal, rekenen, beeldende vorming, muziek etc.) dekt. Bij de invoering van de methode 

wordt de onderbouw begeleid door een specialist. 

 

Oriëntatie op een nieuwe methode rekenen 

De groepen 3 t/m 8 gaan zich dit jaar oriënteren op de keuze van een nieuwe methode voor het 

vakgebied rekenen. Deze nieuwe methode zal dan naar alle waarschijnlijkheid volgend schooljaar worden 

ingevoerd. 

  
Directievacature 

Zoals u weet, hebben Douwe en Karin hun afscheid aangekondigd. Zij gaan bovenschools aan de slag in 

de functie van ‘directeur in algemene dienst’. Hier gaan zij de bestuurder Martin van Veelen ondersteunen 

bij het leiden van de Stichting Delta. De zoektocht naar een nieuwe directeur is voor de zomervakantie 

gestart. Een interne sollicitatieronde binnen de stichting heeft nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. 

Een externe ronde is inmiddels in volle gang.  

 

Het traject wordt geleid door Martin van Veelen die hierbij samenwerkt met een 

benoemingsadviescommissie (teamleden en oudergeleding van de MR). De uitvoering wordt gedaan het 

werving- en selectiebureau ‘Scolix’.  

     
Even voorstellen 

Ook dit jaar starten we weer met enkele nieuwe gezichten binnen het team. Hieronder stellen Yurena 

(afstudeerstage groep 7) en Marloes (groepsleerkracht groep 6) zich aan u voor. 

 
               

 
 

Beste ouders en verzorgers, mijn naam is Yurena. 

Ik ben vierdejaars student aan de Marnix 

Academie en volg de lerarenopleiding. Ik loop 

twee dagen in de week stage in groep 7. In 

januari ga ik voor drie maanden stage lopen in 

Aruba. Ik heb er erg veel zin in en ben benieuwd 

wat dit schooljaar mij gaat brengen! Groeten, 

Yurena 

 

                

 

 
Ik ben Marloes Seijger. Ik sta dit jaar drie dagen 

per week voor groep 6. Met mijn vriend, dochter 

van zes en zoon van vier jaar woon ik in Utrecht. 

Voordat ik op De Regenboog begon, werkte ik op 

een school in Leidsche Rijn. Daarvoor heb ik 11 

jaar als journalist gewerkt. Naast het werk en 

leuke dingen doen met mijn gezin, houd ik van 

koken, bakken en creatief bezig zijn.  De eerste 

dagen van dit schooljaar zitten er inmiddels op. Ik 

heb heel veel zin in het komende jaar.  

 

                

 
  

 

 



Oproep: foto-ouders 
 

Beste ouders,  

 

Jullie hebben allemaal de jaarkalender afgelopen week gekregen. Hierin kun je zien wat voor activiteiten 

er dit schooljaar worden georganiseerd.  

 

Hoe leuk is het als dit allemaal wordt vastgelegd en gedeeld kan worden op Social Schools of via foto- 

albums? Jij kan daar een bijdrage aan leveren en tegelijkertijd bij die leuke activiteiten zijn 😁. 

 

De foto-oudersgroep heeft versterking nodig om al deze activiteiten vast te leggen. Meld je daarom aan 

bij Dolf (0620294920). Ook al kan je niet vaak of maar eventjes, alles is bespreekbaar. Opa's en oma's of 

anderen zijn welkom. Hoe meer handen hoe makkelijker we met elkaar kunnen zorgen voor een juiste 

vastlegging. Meld je dus aan!! 

 

Hartelijke groet! 

Dolf van Maarseveen 

 

Prikbord: Kinderwoorddienst 
 
Kinderwoorddienst in de Michaelkerk - zondag a.s. Op zondag 15 september is er een 

kinderwoorddienst in de Michaelkerk, Kerklaan in De Bilt, de viering begint om 10:00 uur. Het is de 

eerste KWD na de zomervakantie. Tijdens de KWD horen we een bijzonder verhaal van Jezus dat hij ooit 

aan de mensen vertelde, over twee zoons en hun vader. De broers kiezen voor heel verschillende 

manieren van leven, hun vader houdt van hen allebei evenveel. Toch voelt de ene broer zich minder 

belangrijk dan de andere en dat lijkt ook allemaal erg oneerlijk! In de kinderwoorddienst gaan we nog 

eens goed luisteren naar dit verhaal en nadenken over wat we van dit verhaal kunnen leren. Hoe gaan wij 

om met vriendjes en vriendinnetjes? Is iedereen voor ons hetzelfde en gaan we met iedereen hetzelfde 

om? Best lastige vragen! Je bent van harte welkom om mee te komen doen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

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. 


