
Terugblik Kerst 

We kijken terug op een mooie kerstperiode waarin we fijne verbindende 

activiteiten hebben ondernomen. U kunt meegenieten dankzij de links 

hieronder (met dank aan de foto-ouders en coördinator Dolf). I.v.m. privacy-

redenen werken de links alleen in de mailversie.  

 

Kerstviering (vooral bovenbouw) 

 

Imagine door de kinderen  

 

Filmpje Kerstviering 

 

Kerstviering (div. groepen) 

 

Adventviering nr. 4 

 

 

Personeelsnieuws 

Vrijdag 17 januari is Marjolein Linschoten afwezig in groep 1-2 Blauw. Ellen de 

Weger uit ons eigen ondersteuningsteam zal haar vervangen.  

 

Ouderbijdrage 

De activiteitencommissie (AC) houdt zich bezig met het organiseren van 

activiteiten voor de leerlingen die niet vanuit de school worden bekostigd. Het 

gaat om activiteiten zoals: Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen, de 

schoolreis, uitstapjes, sport- en speldagen, creatieve vaardigheden, 

uitdagende natuur- en techniekles, de aankleding van de school en het 

eindfeest. Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 13 november jl. is een 

uitgebreide presentatie gehouden over wat dit concreet het afgelopen 

schooljaar heeft betekend. Ook zijn tijdens de ALV de uitgaven van de AC 

verantwoord.  

 

Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage hopen we de kinderen een nog plezieriger 

en completer schooljaar te geven. Omdat deze activiteiten niet vanuit de 

overheid worden bekostigd kunnen deze alleen maar mogelijk gemaakt 

worden vanuit bijdragen van de ouders/verzorgers. Daarom vragen we u om 

een vrijwillige bijdrage van 70 euro per kind. Hiermee kunnen we onze 

activiteiten voortzetten zoals u van ons gewend bent.  

 

Vandaag ontvangt u via mail via Social Schools een brief met daarin 

opgenomen een betaalverzoek (QR en link) voor de ouderbijdrage 2019-2020. 

Alvast bedankt voor uw bijdrage! 

 

Kerstzaalvoetbaltoernooi 

Traditioneel vindt in de kerstvakantie het zaalvoetbaltoernooi plaats. We willen 

de medewerkers van Mens De Bilt en de hulpouders bedanken voor hun 

bijdrage. Hieronder een link naar wat foto’s van groep 4. I.v.m. privacy-

redenen werkt de link alleen in de mailversie.  

 

Kerstzaalvoetbal groep 4 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Vr. 17 januari ............. Creamiddag (groep 3-4-5) 

- Di. 21 januari ............. Basketbal en coolmovestoernooi (groep 8) 

- Wo. 22 januari ........... Nationale Voorleesdagen 

- Do. 23 januari ............ Podiumbeurt groep 1-2 Oranje en groep 5  

- Vr. 24 januari ............. Natuurles (alle groepen) 

- Ma. 27 januari ............ Techniekles (alle groepen) 

 

  

 

 

 

 

 

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


 

Creamiddag 

De expressieve vakken nemen een belangrijke plaats in op De Regenboog. Dit komt ook tot uiting in ons 

motto ‘Onderwijs met hoofd, hart én handen!’ Vakken zoals tekenen, drama en muziek hebben hun vaste 

plek op het rooster. Handvaardigheid geven we o.a. vorm d.m.v. de creamiddagen in ateliers. 

Klasdoorbroken (3-4-5 en 6-7-8) groepjes gaan aan de slag met uitdagende creatieve opdrachten. Om 

alles soepel te laten verlopen, hebben wij hulp van ouders. Hieronder vindt u een fotoverslag van de 

creamiddag van 8 december (groep 6-7-8). I.v.m. privacy-redenen werkt de link alleen in de mailversie.  

 

Creamiddag (groep 6-7-8) 

 

Terugblik studiedag 

Op 6 januari startten wij het jaar met een studiedag met het voltallige team (leerkrachten en pedagogisch 

medewerkers van peutergroep en BSO) van IKC De Regenboog. Ook Eric Altenrath was aanwezig en 

maakte kennis met het gebouw en het team. O.l.v. onderwijsvormgever Ellen Kuster hebben wij verder 

gewerkt aan het inrichtingsplan van het nieuwe gebouw. In de middag hebben we een bezoek aan de 

bouwplaats gebracht. Tijdens een wandeling door het gebouw, kregen we al een aardig beeld van hoe het 

gaat worden. We hebben er enorm veel zin in! De bouw ligt nog steeds op schema.  

 

 

 

   
 

 

     
 

 

Afscheidsreceptie Douwe en Karin 

Zoals u weet nemen Douwe en Karin aan het eind van deze maand afscheid als directeur van De 

Regenboog. Wij willen u in de gelegenheid stellen om hen de hand te schudden. Op woensdag 29 januari 

van 13.15 tot 15.00 uur is er een receptie in Het Lichtruim. 

 

Podiumbeurt groep 1-2 Oranje en groep 5  

Op donderdag 23 januari is het de beurt aan de groepen 1-2 Oranje en 5. De voorstelling begint om 8.30 

uur in de grote hal van Het Lichtruim. Ouders van de beide groepen zijn van harte uitgenodigd! 

Prikbord: Flyer Irene Volleybal Super Saturday 

 

In de bijlage vindt u een flyer over de Super Saturday bij Irene Volleybal.  

 

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. 

 


