
Veertigdagentijd & Pasen 

Het hoort bij het algemeen christelijke karakter van onze school dat wij 

feesten vanuit de christelijke traditie vieren. Dit geldt voor Kerst, maar ook 

voor Pasen. We doen dit in de klassen tijdens de dagopeningen, maar wij 

vinden het ook heel belangrijk om samen te vieren. Dit doen we tijdens 

weekopeningen. Tijdens een weekopening bereiden we ons a.d.h.v. een thema 

samen voor op het paasfeest. We komen dan met alle kinderen samen in de 

hal. Er worden liedjes gezongen, verhalen verteld, gedichten voorgelezen en 

toneelstukjes opgevoerd. Aanstaande maandag is de eerste. Er is steeds een 

groep die de leiding heeft.  

 

Met Pasen staan we stil bij 

nieuw leven. De winter is 

voorbij. De natuur komt 

weer tot leven. Het wordt 

weer licht buiten.  

 

Het thema dit jaar is: Licht 

overwint! 

 

Normaal vieren we Pasen op de laatste donderdag voor de paasvakantie, maar 

i.v.m. de landelijke eindtoets voor groep 8 die dan gepland staat, kan dat dit 

keer niet. Dit keer vieren we samen Pasen op de laatste maandag voor de 

paasvakantie (15 april). Het is dan Palmpasen. We wensen iedereen een fijne 

tijd toe! 

      

De activiteitencommissie (AC) 

Hoi! Wij zijn de Activiteitencommissie van de Regenboog. In de AC werken 

ouders met leden van het schoolteam samen om allerlei praktische en 

organisatorische zaken te regelen, om zo voor de kinderen een leerzame en 

plezierige schoolomgeving te creëren.  

De AC vergadert eens in de zes weken op school. Hierbij zijn aanwezig: het 

bestuur van de AC (voorzitter, secretaris en penningmeester), een ouder van 

de feesten- en vieringencommissie en een ouder van de foto- en video-

commissie. Daarnaast is er vanuit school een lid van de directie en een 

leerkracht aanwezig. 

Tijdens deze vergaderingen worden de feesten en vieringen op school en de 

financiën besproken. De AC is verantwoordelijk voor het innen en beheren van 

de ouderbijdrage en legt jaarlijks in de ALV verantwoording af aan haar leden 

(alle ouders van de school) over de bestedingen.  
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Agenda 
- ma. 25 maart ............. Weekopening 1 Pasen (alle groepen)  

- ma. 25 maart ............. Pauze- en pleinsport 

- ma. 1 april ................. 1 april 

- wo. 3 april ................. Pauze- en pleinsport  

- wo. 3 april ................. AC-vergadering 

- do. 4 april .................. Schoolkoor en schoolorkest 

- do. 4 april .................. Landelijk schriftelijk verkeersexamen (groep 7) 

- ma. 8 apri, ................. Weekopening 2 Pasen 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

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


De praktische voorbereiding en uitvoering van 

Sinterklaas, Kerst, Pasen, Carnaval, schoolreisjes 

en het jaarlijkse eindfeest ligt bij de Feesten- en 

Vieringencommissie in samenwerking met leden 

van het schoolteam. Zij dragen - met spontane 

hulp van andere ouders – zorg voor het versieren 

van de school rondom deze vieringen en thema’s. 

De foto- en videocommissie maakt foto’s tijdens 

deze activiteiten en vieringen, zodat ze via de 

nieuwsbrief en Social Schools kunnen worden 

gedeeld met alle ouders en verzorgers. 

Wil je meer weten over de AC of de activiteiten? 

Zou je het leuk vinden om de AC te komen 

versterken? Neem gerust contact met ons op.  

Huidige rolverdeling AC: 

Bestuur: Marike Stamer (voorzitter), Kasper Zom 

(secretaris), John van de Vegte (penningmeester) 

 

Foto- en videocommissie: Renate Siekman (foto 

& video) 

Leden schoolteam: Els van Atten en Sabine Kors 

(namens schoolteam), Karin Brascamp en Douwe 

Bilder (namens de directie) 

Feesten- en vieringencommissie: Femke 

Bakker, Michelle Los, Tetsje Greidanus, Iméne 

Nater, Nanda Talsma, Paula Nijman en Leonie 

Kooistra. 

 

Prikbord: Flyer Palmpasen Oosterlichtkerk 

 

In de bijlage vindt u een flyer over Palmpasen in de Oosterlichtkerk. Hierin een oproep om mee te komen 

doen met een koor-orkest. Van harte aanbevolen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Op de foto (v.l.n.r.)  
Achter: Femke Bakker, Michelle Los.  

Voor: John van de Vegte, Marike Stamer, 
Renate Siekman en Kasper Zom 

 


