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Agenda
-

Ma. 3 december.......... Eerste adventsviering
Di. 4 december ........... Sinterklaas op De Regenboog
Ma. 10 december ........ Tweede adventsviering
Do. 13 december ........ Studiedag (alle leerlingen vrij)
Ma. 17 december ........ Derde adventsviering
Do. 20 december ........ Vierde adventsviering en kerstviering
Vr. 21 december ......... Studiedag (alle leerlingen vrij)

Kerstvakantie 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019

___________________


Update Nieuwbouw



Sinterklaas



Prikbord

_________

Update nieuwbouw
Op donderdagavond 29 november waren wij met een grote groep ouders en
leerkrachten aanwezig bij de raadsvergadering van gemeente De Bilt. Op de
agenda stond het raadsvoorstel waarin om een (forse) verhoging van het
budget voor de bouw van de nieuwe school werd gevraagd. Rond 22.00 uur
kwam het verlossende antwoord: het raadsvoorstel werd unaniem
aangenomen! Geweldig nieuws en een hele opluchting voor team, ouders en
kinderen van De Regenboog. De volgende stap gaat over de gunning van het
project aan een van de aannemers die deelnemen aan de aanbesteding.
Hiervoor heeft de gemeente vandaag al de eerste acties in gang gezet. Zodra
meer bekend is zullen wij u weer informeren.
De afgelopen maanden hebben wij ons enorm gesteund gevoeld door de
diverse initiatieven van ouders. Deze initiatieven hebben zeker bijgedragen
aan het positieve besluit dat gisteravond in de raad is genomen. We willen
iedereen hier ontzettend voor bedanken!

___________________

___________________

Volg ons ook via:

Sinterklaas
Op 4 december brengt de Sint een bezoek aan De Regenboog. De kinderen
hoeven dan geen fruit/drinken mee te nemen voor de ochtendpauze. Wel
moeten de kinderen die dag gewoon eten/ drinken
meenemen voor de lunch.
Wij nodigen u van harte uit om de Sint welkom te heten
op het plein. Hij zal kort na 8.30 uur arriveren.

Prikbord: Introductiecursussen muziek Kunstenhuis Muziekschool De Bilt/Zeist
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u informatie over het volgen van een introductiecursus van
verschillende muziekinstrumenten. De cursussen worden verzorgd door muziekdocenten van de
Muziekschool De Bilt/Zeist in Het Licthruim.
Prikbord: Winterfair in de Schaapkooi

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.

