
Basisvakantierooster 2019-2020 

Hierbij ontvangt u alvast het basisvakantierooster voor het komende 

schooljaar. Let op: dit overzicht bevat nog niet de studiedagen waarop de 

leerlingen vrij zijn. Die zijn we nog aan het uitwerken en volgen op een later 

moment. Uiteraard ontvangt u aan het begin van het schooljaar weer de 

bekende kalender met daarop alle activiteiten. 

 
herfst ma 21 okt  t/m vr 25 okt 2019 

kerst ma 23 dec 2019 t/m vr 03 januari 2020 

krokus ma 24 feb  t/m vr 28 feb 2020 

pasen vr 10 april t/m ma 13 april 2020 

mei ma 27 april t/m vr 8 mei 2020 

hemel do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020 

pinkster ma 1 juni t/m vr 5 juni 2020 

zomer Ma 20 juli t/m vr  28 augustus 2020 

 

Formatie 2019-2020 

Achter de schermen wordt al enge tijd hard gewerkt aan de voorbereidingen 

voor het schooljaar 2019-2020. Het schooljaarplan, de kalender en natuurlijk 

de formatie (de verdeling van de leerkrachten over de groepen). Wij hebben 

het plaatje voldoende helder om  naar verwachting in de nieuwsbrief van 

volgende week het totale overzicht aan u te kunnen laten zien.  

 

Even voorstellen: Mark van Schooten 

Vorige week 8 mei ben ik gestart als 

onderwijsassistent op De Regenboog. Ik zal 

mezelf kort even voorstellen. Mijn naam is 

Mark van Schooten en ik woon in 

Culemborg. Na mijn studie op het 

conservatorium (piano Jazz en Pop) ben ik 

een tijd werkzaam geweest binnen een 

kerk als muziekcoördinator en heb vele 

verschillende activiteiten binnen de muziek 

mogen doen. Hoewel ik genoot van mijn 

werk, bleef het onderwijs aan mij trekken 

en per september ben ik daarom gestart 

met de deeltijdopleiding Pabo aan de 

Marnix Academie te Utrecht. Een super- 

goede keus! Mijn werkdagen zullen dinsdag 

en woensdag zijn. De focus van mijn 

activiteiten als onderwijsassistent zullen de 

groepen 6 en 7 zijn. Ik zal in ieder geval tot 

de zomervakantie werkzaam op De 

Regenboog zijn. Zie uit naar een mooie 

tijd!  Muzikale groet, Mark 
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Agenda 
- do. 16 mei ................. MR-vergadering 

- ma. 20 mei ................ Pauze- en pleinsport 

- di. 21 mei .................. AC-vergadering 

- wo. 22 mei ................. Pauze- en pleinsport 

- vr. 24 mei .................. Natuurles (alle groepen) 

 

- Hemelvaart (leerlingen vrij) do. 30 mei en vr. 31 mei - 

 

 

 

 

 

 

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


Prikbord: Bericht uit de kerken 

Kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk - zondag a.s. Op zondag 19 mei is er een kinderwoorddienst 

in de Michael-Laurenskerk, Kerklaan in De Bilt, de viering begint om 10:00 uur.  Een feestelijke viering dit 

keer (zoals toch best wel vaak, denk aan Kerst, Pasen, 1ste communie of Startzondag). Het jubileumjaar 

rond het 125 jaar bestaan van de Michael-Laurens geloofsgemeenschap wordt dan afgesloten. Voor de 

viering is het Gospelkoor Sparks of Joy uitgenodigd.  

Met de kinderen gaan we in de eerste helft van de viering naar de 

kinderwoorddienst en gaan we luisteren naar een verhaal over 

hoe het was, zo'n 2000 jaar geleden, in het begin van onze kerk. 

Vlak nadat Jezus gestorven was, gingen een paar leerlingen op 

pad om mensen te vertellen over Jezus en het voorbeeld dat hij 

was voor iedereen om in vrede samen te leven. Aan de hand van 

het verhaal over het begin van de kerk gaan we nadenken over 

de toekomst van de kerk. Dat klinkt misschien heel zwaar, maar 

is hopelijk ook heel leuk want je mag je wensen noemen voor 

een kerk waar je graag komt. Daarom alle kinderen van harte 
uitgenodigd! 

 

Prikbord: Op reis met kinderen (GGD) 

 
Op vakantie naar Indonesië, Marokko, Kaapverdië, Turkije 

……? Gaat u dit jaar met uw kinderen op vakantie naar het 

buitenland? Zorg dat u goed voorbereid bent en dat u en 

uw kinderen gevaccineerd zijn. Want…ook voor landen 

rond de Middellandse Zee zoals Marokko en Turkije, maar 

ook voor Kaapverdië en andere landen ver weg zoals 

Indonesië, adviseren wij vaccinaties tegen o.a. 

besmettelijke geelzucht (hepatitis A). Kinderen kunnen 

deze ziekte gemakkelijk oplopen. De ziekte kan zich na 

terugkomst van vakantie via de toiletten, deurklinken, 

kranen en handdoekjes op basisscholen verspreiden. 

Hierdoor worden meer kinderen ziek en vervelender nog: 

zij nemen het op hun beurt weer mee naar huis met 

vervelende gevolgen voor de ouders en broertjes/zusjes. 

Met goede voorbereidingen en een vaccinatie zijn veel 

gezondheidsproblemen te voorkomen. Meer informatie 

over geelzucht en andere reis-gerelateerde ziekten vindt u 

op de website van GGD Reisvaccinaties 
  
Kijk ook op de website www.ggdreisvaccinaties.nl welke adviezen er gelden per land. U kunt eenvoudig 

online een afspraak maken bij GGD regio Utrecht (www.ggdru.nl/reizen). Download de app GGDreistmee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via directie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 
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