
Corona 
Hieronder een bericht van Martin van Veelen (directeur-bestuurder Stichting Delta) over 
de coronamaatregelen na de zomervakantie: 
 
Het lijkt goed te gaan met het onder controle houden van het coronavirus in ons land. 
Dat willen we graag zo houden en daarom moeten we ook op onze scholen ons best 
doen om de RIVM-maatregelen te blijven volgen. De 1,5 meter afstand tussen 
volwassenen is een heldere maatregel die we ook na de zomervakantie handhaven. Dat 
betekent o.a. dat we de huidige werkwijze met halen en brengen van de kinderen 
continueren. De kinderen hebben overigens aangetoond dat zij heel goed zonder 
ouder(s) de school in kunnen en dat het zelfs hun zelfstandigheid bevordert. Natuurlijk 
gaan we na de zomervakantie bespreken hoe we deze maatregel iets kunnen verruimen, 
bijvoorbeeld voor kinderen die net 4 jaar zijn geworden of kinderen die in bijzondere 
omstandigheden verkeren. Ouders/verzorgers mogen wel de school in als het een 
afspraak met school betreft en/of een door school georganiseerde activiteit waarbij het 
haalbaar is om de 1,5 meter afstand te handhaven. Hopelijk kunnen we na de 
zomervakantie in goede gezondheid beginnen aan een wat  ‘gewoner’ schooljaar. 
 
                                                                                    Martin van Veelen (directeur-bestuurder) 

_________________________________________________________ 

 

Klassenfoto’s 
Dolf van Maarseveen heeft ervoor gezorgd dat er toch nog klassenfoto’s van het 
schooljaar 2019-2020 zijn gekomen. Via deze link kunt u de foto’s bekijken en 
downloaden. Om privacyredenen werkt de link niet in de online versie van deze 
nieuwsbrief. Wij bedanken Dolf voor zijn hulp! 

_________________________________________________________ 

 
Sport- en speldag 
Woensdag 15 juli sluiten wij het schooljaar met de kinderen af op de velden van KV 
Nova/Irene Beach. Er worden verschillende workshops gegeven (in klassikaal verband). 
De dag start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. U brengt en haalt uw kind(eren) bij de 
sportvelden. De kinderen melden zich – in sportkleding - tussen 8.20 en 8.30 uur bij hun 
leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken (voor het fruitmoment en het 
lunchmoment) mee; de AC zorgt nog voor iets extra’s. De weersverwachtingen zijn goed; 
we hebben er zin in! 

 
_________________________________________________________ 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  

- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

 
- Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 augustus - 

  
  

 
 

 
 

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


Formatie: een update 
In nieuwsbrief nr. 20 (klik hier voor de brief) informeerden wij u over de formatie 2020-2021 en hoe deze tot stand 
komt. Recent is bekend geworden dat Wilma Jochem en Sabine Kors na de vakantie waarnemend directie van de school 
zullen worden i.v.m. de afwezigheid van Eric.     
 
Omdat Wilma en Sabine een deel van hun tijd gaan steken in directietaken leek het ons verstandig om het team te 
versterken, zodat alle taken naar behoren uitgevoerd kunnen worden. Wij zijn dan ook blij te kunnen melden dat Yurena 
Garcia Rodriquez het komend jaar vast onderdeel van team De Regenboog wordt. Yurena deed afgelopen jaar haar 
afstudeerstage in groep 7, ze is voor ons geen onbekende. Yurena gaat deels in groep 7 werken en deels in het 
ondersteuningsteam. Hiermee kunnen we ook volgend jaar alle (extra) ondersteuning bieden die we gewend zijn. Het 
totale plaatje (inclusief stages) ziet er volgend jaar als volgt uit: 
 
 

 ma di  woe  do vrij 

blauw Marjolein Marjolein Anique Anique Marjolein 

rood Simone Simone Simone Simone Simone 

oranje Veronique Veronique Marjolein M 
Els F* 

Marjolein M 
Els F* 

Veronique 

3 Annemiek Annemiek 
Annet 

Sabine Annemiek Annemiek 

4 Ellen Els Els Els Els 

5 Gerbert Gerbert Gerbert 
Romy 

Gerbert  
Romy 

Gerbert 

6 Marloes Ellen Ellen     Marloes Marloes  

7 Marleen 
Marieke 

Marleen 
Marieke 

Yurena Yurena Marleen 

8 Frank Frank Cecile Cecile Cecile 

GYM Job    Job 

IB + waarnemend directie Wilma Wilma Wilma Wilma  

Muziek  Els F*    

Meerklas   Eva Eva  

ICT    Frank  

Onderwijsassistent    Alinda Jasper 
Alinda 

Waarnemend directie + 
ondersteuningsteam 

 Sabine  Sabine Sabine 

Ondersteuningsteam Els F* 
Yurena 

Yurena Frank 
Marleen 

Ellen 
Marleen 

Ellen 
Els F* 
 
 

 
* Situatie tot 11 oktober, daarna zwangerschapsverlof                                                                         Rood = stage 

 

 

https://regenboogdebilt-live-7880b180f2994333b4-71c5b98.aldryn-media.io/filer_public/08/23/0823a05d-fb10-402a-aafb-f9afd46d42f4/nieuwsbrief_nr_20.pdf


_____________________________________________________________________________ 
 
Vanuit de ouders van de MR 
Schooljaar 2019-2020: Het afgelopen schooljaar was een bijzonder jaar voor De Regenboog: het afscheid van Douwe en 
Karin, de komst van Eric, COVID-19 en het uitvallen van Eric. Zaken die ons allen bezig houden en ons allen aan het hart 
gaan. Via deze weg willen wij het team van De Regenboog hartelijk bedanken voor hetgeen zij voor alle leerlingen 
betekend heeft. Voor het komende schooljaar staan wederom een aantal uitdagingen op het team te wachten. Wij zijn 
blij dat twee teamleden, Wilma en Sabine, de schoolleiderstaken tijdelijk op zich nemen en zodoende voor rust en 
stabiliteit kunnen zorgen. Ook het betrekken van het nieuwe schoolgebouw staat op de agenda. We zijn blij om te horen 
dat alles op schema ligt en dat het team aan het einde van dit schooljaar het gebouw gereed kan maken voor een frisse 
start volgend jaar. 
 
Bezetting MR: Vanuit het schoolteam zullen Gerbert en Cecile wederom plaats nemen in de MR. We zijn blij dat deze 
twee kanjers zich ook via deze weg willen inzetten voor de school. Vanuit de oudergeleding zal Coenraad Doesser plaats 
nemen. De zittingsduur van onze voorzitter Pascal Frank loopt echter eind dit schooljaar af. Hij heeft aangegeven zijn 
zittingstermijn graag te willen verlengen om zodoende de stabiliteit in de school zo veel mogelijk te waarborgen. Echter 
is het natuurlijk ook mogelijk voor andere ouders om zich kandidaat te stellen voor de MR. Mocht u dit willen dan kunt u 
uw kandidatuur per mail aangeven bij het reeds bekende mailadres mrregenboog99@gmail.com. Kandidaat stellen kan 
tot 17 juli aanstaande. Mochten er meerdere kandidaten zich melden dan zullen er verkiezingen plaats vinden. 
 
Wij wensen iedereen veel gezondheid en een fijne zomervakantie. Tot volgend schooljaar! 
Coenraad & Pascal (oudergeleding MR) 

_____________________________________________________________________________ 
 
Herhaling: De AC zoekt een nieuwe voorzitter! 
 
Beste ouders, verzorgers, 
De Activiteitencommissie (AC) van De Regenboog is een vereniging waarin ouders samenwerken met een afvaardiging 
van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en organisatorische zaken. De AC heeft een bestuur, bestaande 
uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Voor komend schooljaar is de Activiteitencommissie op zoek naar een 
nieuwe voorzitter.  Als voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor zowel de leden van de AC, het schoolteam als de 
ouders voor allerhande vragen omtrent de activiteiten van de AC. Je kunt hierbij denken aan praktische vragen als de 
organisatie rondom feesten en vieringen, maar ook vragen of verzoeken die betrekking hebben op de besteding van de 
ouderbijdrage. De voorzitter bespreekt deze zaken met de AC in de vergadering die eens in de zes weken plaatsvindt, of 
tussendoor als dat nodig is. Naast het feit dat het veel voldoening geeft om een bijdrage te kunnen leveren aan een 
leerzame en plezierige schoolomgeving voor onze kinderen, is het ook erg gezellig om met een grote groep van ouders 
samen te werken!  Iets voor jou? Of wil je meer weten? Neem dan contact met één van ons op of geef dit aan bij Douwe 
of Karin. 

Namens de hele AC,  Marike Stamer (voorzitter), Kasper Zom (secretaris), John van de Vegte (penningmeester) 

_____________________________________________________________________________ 

Schoolmelk stopt 
Komend jaar stopt het verstrekken van schoolmelk op De Regenboog. Er wordt een nieuw systeem ingevoerd, waardoor 
wij het niet meer haalbaar vinden om deel te nemen. De huidige abonnementen stoppen. Hier hebben de betreffende 
ouders rechtstreeks een mailbericht over gehad.  

_____________________________________________________________________________ 
 

Prikbord: Sporten in de vakantie met de buurtsportcoaches 
In de bijlage vindt u een flyer over sporten in de vakantie met de buurtsportcoaches. 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  

directie@regenboog-debilt.nl. De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 

mailto:mrregenboog99@gmail.com

