
ALV AC & ouderavond 

De Activiteitencommissie en het team van De Regenboog nodigen alle 

ouders uit voor een bijeenkomst op donderdagavond 18 oktober a.s. 
Op deze avond houdt de AC haar ALV én verzorgt opleidingsinstituut 
Novilo een interactieve ouderavond over ‘executieve functies’.   

  
Programma  

19.15  uur  - Ontvangst met koffie en thee 
19.30 uur  - Opening door directie  
19.45  uur  - ALV Activiteitencommissie  

20.15  uur  - Ouderavond over Executieve Functies  
21.30  uur  - Borrel  

 
Meer informatie vindt u in de uitnodiging in de bijlage. 
 

 
Nieuwbouw: artikel AD 

In het AD van vorige week stond een artikel over de nieuwbouw. Er 
was wat verwarring over wat hier nu eigenlijk werd gezegd. Vooral het 
stukje over het niet-instemmen van de raad zorgde hiervoor. Het lijkt 

ons goed om te duiden dat hier niks nieuws in staat. Het stuk 
omschrijft de situatie van de commissievergadering van enkele weken 

geleden en gaat niet over de raadsvergadering van vorige week waar 
wij als school een statement hebben gemaakt. We weten nog niet wat 
er in het besloten deel die avond is besproken. Op dit moment is het 

college de gekozen richting tijdens die raadvergadering aan het 
uitwerken. Wij zijn continu in contact met de gemeente en horen de 

uitkomsten, zodra die bekend zijn.  
 

 

Nieuw foto-album 
Klik op de onderstaande links om de 
foto’s van het eindfeest 2017-2018 te 

bekijken. Foto-ouders bedankt voor het 
maken van de foto’s en Renate, bedankt 

voor het maken van de albums. Om 
privacyredenen werken de links niet in 
de internetversie van de nieuwsbrief.   
 

https://myalbum.com/album/OsQD8A9qZZcS 
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Agenda 
- Vr. 12 oktober ............ Natuurexcursie groep 6: Los in het herfstbos 

- Vr. 12 oktober ............ Creamiddag ronde 2, les 1 (groep 3-4-5) 

- Ma. 15 oktober ........... Fietscontrole (groep 5-6-7-8) 

- Wo. 17 oktober .......... Zwemfestijn groep 7 

- Wo. 17 oktober .......... Creamiddag ronde 2, les 2 (groep 6-7-8) 

- Do. 18 oktober ........... ALV AC en ouderavond  

- Vr. 19 oktober ............ Creamiddag ronde 2, les 2 (groep 3-4-5) 

 

- Herfstvakantie: ma. 22 t/m vr. 26 oktober - 

 

  

 

 

 

 

 

https://www.ad.nl/utrecht/opnieuw-forse-kostenstijging-voor-nieuwbouw-regenboogschool-de-bilt~a3c0b0e2/
https://myalbum.com/album/OsQD8A9qZZcS
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

Deltadag 2018 
Vorige week woensdag waren alle kinderen van scholen van De Stichting Delta vrij i.v.m. de 
Deltadag. Alle personeelsleden van de stichting waren aanwezig en volgden deze dag lezingen 

en workshops  gegeven door de organisatie ‘Natuurlijk Leren’. Er was een duidelijke samenhang 
tussen alle onderdelen die allemaal pasten bij het thema ‘boeiend onderwijs in een lerende 

organisatie’. De mindmap hieronder geeft een overzicht van de onderwerpen die ter sprake zijn 
gekomen. 
 

 
 

 
Thema-koffie-inloop 

Vorige week donderdag vond er een thema-koffie-inloop plaats. Een thema-koffie-inloop is een 
moment waarop ouders (achtergrond)informatie krijgen over een specifiek thema. Dit keer ging 
het over het gedifferentieerd werken en hoogbegaafdheid. Na een uitleg over de schoolbrede 

missie, visie en aanpak vertelde Eva Beumer (talentbegeleider) specifiek over de aanpak in de 
meerklas. Kon u niet bij de bijeenkomst zijn, maar bent u wel geïnteresseerd in het thema, dan 

vindt u de hand-out van de bijeenkomst in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Met een deel van de 
ouders vindt er een vervolg plaats in een zogenaamd ouderpanel. Een rond-de-tafel-gesprek 
over beleid en praktijk op school en thuis.  

 

 Agendatip: De volgende thema-koffie-inloop is op 16 januari over de overgang PO-VO.  

 

 

 

 

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. 


