
Oproep: hulp gevraagd bij avond4daagse 

Voor de organisatie van de Avond4daagse zijn wij 

(Marjan, Enisa en Annelies) nog op zoek naar een 

ouder die ons wil helpen. Het gaat om het regelen 

van de inschrijvingen, het maken van de groepjes 

en op de dagen zelf de logistieke organisatie. Meld 

je aan bij een van ons of bij Douwe of Karin. 

Alvast bedankt! 

  
Presentaties koor en orkest 

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. In de 

vorige nieuwsbrief informeerden wij u hier al over. Inmiddels zijn de details 

ook bekend. De voorstellingen vinden plaats in de hal van Het Lichtruim en 

beginnen om 12.45 uur. Van harte welkom! 

 

Koningsspelen 

Op 12 april gaan we met z’n allen weer lekker 

bewegen! De groepen 1 t/m 4 blijven op school en 

gaan sport- en spelactiviteiten doen op het plein. 

De groepen 5 en 6 gaan naar de velden van KV 

NOVA en krijgen daar clinics beachvolleybal en 

korfbal. De groepen 7 en 8 gaan naar sportpark 

Weltevreden om onder leiding van Mens De Bilt te 

gaan sporten. U ontvangt van de leerkrachten een 

bericht met daarin alle details rondom de dag. 

Veel plezier allemaal! 

 

Hulpouders schoolreis 

We hebben veel aanmeldingen gekregen voor hulp bij de schoolreis. Bedankt 

daarvoor! Naar alle ouders die zich hebben opgegeven als begeleider is 

inmiddels een mail gestuurd. In die mail kunt u lezen of u wel of niet bent 

ingedeeld. Helaas blijkt dat een aantal berichten niet is aangekomen. Heeft u 

nog geen bericht gekregen en u wel opgegeven, dan kunt u bij de 

groepsleerkracht navragen of u bent ingedeeld. Ouders die meegaan als 

begeleider krijgen binnenkort een brief met meer informatie.  
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Agenda 

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

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

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

- wo. 10 april ................ Verkoop schoolshirts door AC 

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

- do. 11 april ................ Verkoop schoolshirts door AC 

- vr. 12 april ................. Koningsspelen (alle groepen) 

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

- ma. 15 april ............... Pauze- en pleinsport  

- di. 16 april ................. Centrale Eindtoets dag 1 (groep 8) 

- di. 16 april ................. Bibliotheekbezoek (groep 3) 

- wo. 17 april ................ Pauze- en pleinsport  

- wo. 17 april ................ Centrale Eindtoets dag 2 (groep 8) 

- do. 18 april ................ Centrale Eindtoets dag 3 (groep 8) 

 

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

 

 

 

 

 

 

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


Verkiezing MR 

Zoals u weet, is de medezeggenschapsraad op zoek naar een nieuw ouderlid. Een MR is een wettelijk 

verplicht orgaan voor inspraak en heeft op verschillende gebieden advies- of instemmingsrecht. De MR 

heeft daarnaast ook de bevoegdheid zelf zaken bij de directie aan de orde te stellen, waarvan zij vindt dat 

zij aandacht vragen. Wij geloven erin dat onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van ouders 

en school. De MR vervult hierin een belangrijke rol.   

 

De afgelopen weken hebben we geïnteresseerden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor de MR.  

Wij zijn er heel blij mee dat zich twee ouders beschikbaar hebben gesteld: Coenraad Doeser en Maartje 

Smits. Daarom organiseren wij, zoals de regelgeving voorschrijft, een verkiezing. Volgende week 

donderdag 11 april ontvangt u via uw oudste kind een brief met daarop twee stembiljetten. Zo kan iedere 

ouder apart zijn/haar stem uitbrengen. Hieronder stellen de kandidaten zich aan u voor. 

 
Beste ouders van de Regenboog, 
 
Graag wil ik mij aan u voorstellen, omdat ik namens de ouders plaats wil nemen in de 
MR van De Regenboog. Ik ben vader van twee dochters in groep Blauw en groep 5. In 
het dagelijkse leven ben ik werkzaam als programmamanager bij de waterschappen en 
Rijkswaterstaat.  
Samen met enkele andere ouders heb ik mij het afgelopen jaar ingezet voor de 
nieuwbouw van De Regenboog. Vele ouders hebben de door ons opgezette petitie 
ondertekend, we hebben uitvoerig met de wethouder gesproken en we hebben namens 
de ouders de gemeenteraad mogen toespreken. Deze actie was succesvol. Door deze 
activiteiten is het voor mij nog duidelijker geworden hoe bijzonder De Regenboog is, 
namelijk een school die openstaat voor elk kind, met betrokken ouders en met een 
enthousiast en toegewijd docententeam die het beste uit de kinderen wil halen.  
In het belang van goed onderwijs voor onze kinderen nu en in de toekomst is het 
belangrijk dat de school, de ouders en het onderwijsteam op een goede en open wijze 
blijven samenwerken. Mijn kracht ligt in het verbinden van de verschillende belangen 

en het aanvoelen en vaststellen van prioriteiten. Ik wil daar graag mijn steentje aan 
bijdragen door me in te zetten voor de MR. 
 
Dank, Coenraad Doeser 

 

 

                

 

 

 

            

Beste ouders van de Regenboog, 

Mijn naam is Maartje Smits. Ik ben de moeder van Zi Yu (groep 6), Yun Nan (groep 5) 
en Feng Yi (groep 2). Ik hou van theater en sport graag. Ik werk bij ProRail als 
afdelingsmanager van project control. Met mijn financiële achtergrond kan ik goed 

adviseren op de hoofdlijnen van de begroting van de school. En natuurlijk is de 
nieuwbouw van de school ook komend jaar een blijvend aandachtspunt. In de school 
vind ik het van groot belang dat er een veilige omgeving is voor de kinderen. Iets waar 
binnen de Regenboog veel aandacht voor is en dat mag zo blijven. Daarnaast kijk ik 
met interesse naar ontwikkelingen in het buitenland van minder toetsen. Kies je voor 
mij, dan kies je voor een mooie aanvulling op het zittende mr-lid Pascal,en zullen wij 
samen een mooi team vormen. 

Maartje Smits    

 

       
                        

       

Verkoop schoolshirts  

Er staan weer allerlei activiteiten in de agenda waarbij de leerlingen een schoolshirt moeten dragen. 

Volgende week woensdag 10 en donderdag 11 april verkoopt de AC in de hal van Het Lichtruim 

schoolshirts bij de start en aan het einde van de dag. Shirts kosten 7,50 euro. 

 

Pasen 

Op maandag 15 april vieren wij met de hele school Palmpasen. We beginnen met een gezamenlijke 

viering in Het Lichtruim. Tijdens de viering zingen we een aantal liederen en staan we stil bij het 

Palmpaasverhaal. Later die dag knutselen de leerlingen van groep 5, 6, 7, 8 een palmpasenstok met de 

leerlingen uit groep 1, 2, 3 en 4. Groep 1/2 brengt hun palmpasenstok naar het verzorgingshuis 

Weltevreden, groep 3/4  brengt hun palmpasenstok naar verzorgingshuis de Rinnebeek. We doen ons 

best om op tijd terug te zijn op school; het kán iets later worden. De leerlingen eten in de eigen klas hun 

fruit en lunch. De leerlingen krijgen tussendoor wel iets lekkers (extra).  Later in de week (op donderdag) 

wordt in de klas nog stilgestaan bij het paasverhaal.  

 

Prikbord: Flyer Palmpasen 

Zie bijlage voor een flyer over Palmpasen in de Oosterlichtkerk. 

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. 


