
Avond4daagse (reminder) 

De inschrijving voor de avondvierdaagse loopt tot en met vrijdagavond 10 mei 

20.30 uur. U heeft hierover een brief via mail en Social Schools ontvangen. 

Voor alle zekerheid sturen wij de informatie bij deze nieuwsbrief nog eens 

mee. Aanmelden gaat digitaal via de link in de brief. 

  
Sloop en nieuwbouw 

De sloop van het oude gebouw is bijna voltooid! Dit weekend gaan de laatste 

muren tegen de vlakte. Aansluitend zal de aannemer beginnen met de bouw. 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een brief van de gemeente met daarin 

meer informatie over de komende periode.   

 

 
 

Uitslag verkiezing MR 

Zoals u weet, vond voor de meivakantie de verkiezing voor een nieuw ouderlid 

van de MR plaats. De stembus was goed gevuld! Hartelijk bedankt daarvoor! 

Afgelopen maandag zijn de stemmen zorgvuldig geteld door leden van de MR. 

Wij zijn blij u voor te kunnen stellen aan ons nieuwe MR-lid Coenraad Doeser 

(vader van Juliëtte uit groep 5 en Lisanne uit groep blauw). Hij is met een 

kleine meerderheid verkozen. Vanaf volgend schooljaar zal Coenraad samen 

met Pascal Frank de oudergeleding vormen van de MR. 

 

Coenraad, wij willen je welkom heten in de MR en wensen je veel plezier en 

succes! Maartje Smits, wij willen je bedanken voor je aanmelding en 

belangstelling voor de MR.  

 

Schoolfotograaf 

Morgen is de schoolfotograaf op De Regenboog. Volgens ons vaste ritme, zijn 

dit jaar de groepsfoto’s (dus geen portretfoto’s) aan de beurt. Uitzondering is 

groep 8. Van deze leerlingen wordt wel een portretfoto gemaakt. Dit heeft te 

maken met het afscheid aan het einde van dit jaar. Als het even kan, maken 

we de foto’s buiten. Tip van de fotograaf: draag kleurrijke kleding!  
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Agenda 
- vr. 10 mei .................. Schoolfotograaf (groepsfoto’s) 

- ma. 13 mei ................ Pauze- en pleinsport 

- di. 14 mei .................. Sportdag (groep 6-7-8) 

- wo. 15 mei ................. Pauze- en pleinsport 

 

- Hemelvaart (leerlingen vrij) do. 30 mei en vr. 31 mei - 

 

 

 

 

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


 

Aanmelden jongere broertjes/zusjes 

Heeft u niet-schoolgaande kinderen die nog niet zijn aangemeld bij De Regenboog, dan willen we u 

vragen deze z.s.m. te doen. Wij vragen dit om zicht te krijgen op de omvang van de groepen voor de 

komende jaren. Wij hebben met wachtlijsten te maken en willen graag z.s.m. duidelijkheid bieden aan de 

ouders van de kinderen op die wachtlijsten. Broertjes en zusjes worden altijd geplaatst, daar hoeft u zich 

geen zorgen over te maken. Alvast bedankt! 

 

Luizencontrole: oproep 

De luizencommissie voert iedere woensdag na een vakantie een luizencontrole uit. Ouders van kinderen 

waarbij een vermoeden van luis is, krijgen via de mail een bericht. Zo ook gisteren. Er waren dit keer 

dusdanig veel gevallen van luis dat we de ouders van alle groepen willen oproepen om zelf ook nog te 

controleren en om – indien nodig – actie te ondernemen. Door samen consequent alert te zijn en te 

handelen lukt het vast weer om wat meer luisvrij te worden. Bedankt voor uw medewerking! 

 

Oproep: Per komend schooljaar is de luizencommissie op zoek naar een nieuwe coördinator. De huidige 

coördinator Karen Buning stopt, omdat haar dochter nu in groep 8 zit en straks naar de middelbare school 

gaat. De coördinator mailt telkens voorafgaand aan de controles een reminder naar de hulpouders en is 

contactpersoon voor de directie. Het is niet veel werk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen 

naar de directie of door Karen aan te spreken.   

  

Prikbord: ALS Lenteloop 

 
In de bijlage en hieronder informatie over de ALS Lenteloop 2019 

De Rabobank ALS Lenteloop is een actie waarbij hardlopers en wandelaars diverse afstanden kunnen 

afleggen onder het motto 'samen leven, samen lopen'. De  Rabobank ALS Lenteloop is 4 jaar geleden 

gestart door Vincent Cornelissen, nadat bij hem ALS is geconstateerd. De deelnemers laten zich 

sponsoren om geld te werven voor wetenschappelijk onderzoek naar en medicatie voor ALS. Het doel is 

de oorzaak van ALS te vinden en daarmee behandelwijzen. De Hermes House Band komt het tweede doel 

onderstrepen: “het leven vieren”.  Op 2e pinksterdag, 10 juni a.s., vindt de Rabobank ALS Lenteloop voor 

de 4ekeer plaats in Bilthoven.De Rabobank ALS Lenteloop is er voor iedereen, dus ook voor kinderen! Voor 

de kinderen is er een speciale ‘kids-run’ georganiseerd van 2,5 km. Om de kinderen nog meer te 

motiveren om mee te doen, is er een scholen competitie georganiseerd. De school met de meeste 

deelnemers, wint de beroemde wisselbeker van de Rabobank ALS Lenteloop! Wil jij als school of als 

individu meedoen? Inschrijven voor de Rabobank ALS Lenteloop kan op www.alslenteloop.nl. Hopelijk zien 

we jullie op 10 juni! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.alslenteloop.nl/

