
Luizencontrole: hulp gezocht! 

In nieuwsbrief nr. 40 deden wij een oproep voor een coördinator voor de 

luizenwerkgroep. We kregen verschillende reacties binnen (dank daarvoor) en 

zijn blij te kunnen melden dat Whitney Koning (moeder van Khloé uit groep 

Oranje) de nieuwe coördinator wordt. Het is de taak van de coördinator om 

voor iedere controle een mail naar de luizenouders te sturen om te peilen of er 

voldoende handen zijn om te helpen. We zijn nog op zoek naar ouders die de 

werkgroep willen versterken. U kunt per keer aangeven of u wel of niet 

beschikbaar bent. De week na de herfstvakantie vindt er weer een 

luizencontrole plaats van 8.30 uur tot ongeveer 9.00 uur. U kunt zich opgeven 

door een mail te sturen naar directie@regenboog-debilt.nl.   

 

Even voorstellen 

Hallo allemaal, Mijn naam is Coen van Eck. 
Komend half jaar mag ik op De Regenboog 
meelopen met de gymlessen. Dit doe ik als 
stage voor mijn opleiding aan de academie voor 
lichamelijke opvoeding, waar ik in het vierde 
jaar zit. Zelf ben ik ook opgegroeid in De Bilt dus 
mogelijk hebben jullie me al eens zien 
rondfietsen. Ik woon nu in Utrecht sinds een 
paar maanden. Mijn hobby is (als gymdocent) 
natuurlijk sporten. Zelf doe ik aan korfbal bij 
Nova in De Bilt en ik vind het ook leuk om af en 
toe te klimmen en te fitnessen.  Ik heb erg veel 
zin om het komende half jaar bij jullie les te 
komen geven en hoop er een mooie tijd van te 
maken. Vriendelijke groeten, Coen van Eck 
 

Aanmelden jongere broertjes/zusjes 

Omdat wij met wachtlijsten te maken hebben, is het voor ons van belang om 

een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aanmeldingen voor de komende 

jaren. We willen u daarom vragen om, niet-schoolgaande, jongere 

broertjes/zusjes zo snel mogelijk aan te melden. Dit kan via het 

aanmeldformulier dat u op school kunt ophalen. Jongere broertjes/zusjes van 

onze leerlingen worden altijd geplaatst. 

 

Reminder ALV 

De jaarlijkse ALV van de activiteitencommissie is verzet van 17 oktober naar 

13 november! 

 

 

Wij wensen u alvast een heel  

fijne herfstvakantie toe! 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Do. 17 oktober ........... Bezoek KNMI groep 6 

- Vr. 18 oktober ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Herfstvakantie: 20 oktober tot en met 25 oktober 

 

- Ma. 28 oktober ........... Start De Vreedzame School - Blok 3  

- Wo. 30 oktober........... Luizencontrole (alle groepen) 
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