
Nieuwbouw 

Deze week zijn de projectgroep en het bouwteam voor het eerst bij elkaar 

geweest. Tijdens dit overleg zitten het bureau voor bouwmanagement,  de 

gemeente, de gebruikers, de architect, de aannemer en alle andere betrokken 

technische bureaus aan tafel. Op de agenda stond o.a. de kennismaking met 

de aannemer, de planning, het verkeersplan tijdens de bouw, de inrichting van 

het plein en diverse onderwerpen van technische aard.   

 

Nu de bouw echt gaat beginnen is er afgesproken om, in het kader van de 

zorgvuldigheid, vanuit de gemeente en de gebruikers (De Regenboog en 

Stichting Kinderopvang De Bilt) gezamenlijk en gelijktijdig te communiceren 

met de achterban (ouders, buurtbewoners etc.). Dit zal volgende week voor 

het eerst zijn. Dan melden wij bijvoorbeeld ook de exacte planning van sloop, 

bouw en oplevering. 

 

 
 

Naast de projectgroep- en bouwteambijeenkomsten, hebben wij regelmatig 

overleg met de collega’s van Stichting Kinderopvang De Bilt. Tijdens deze 

momenten staan inhoudelijke onderwerpen op de agenda met als streven 

vanuit een eenduidige pedagogische en organisatorische aanpak straks 

integraal kindcentrum te zijn. Het doel is dat kinderen straks in het gebouw 

onderwijs en opvang genieten zonder dat zij verschil merken tussen de 

aanpak van school en de opvang. De werknemers in het gebouw hebben twee 

werkgevers (Stichting Delta voor onderwijs) en Stichting Kinderopvang De Bilt 

(voor peuteropvang en naschoolse opvang), maar vormen straks één team De 

Regenboog. Dit brengt grote voordelen met zich mee met het oog op de 

doorgaande lijn 2-12 jaar en de doorgaande lijn school-buitenschoolse 

opvang. We zien uit naar de komende tijd waarin de samenwerking steeds 

meer vorm gaat krijgen.   
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Agenda 
- Vr. 25 januari ............. Actie Abong Mbang 

- Ma. 28 januari ............ Pauzesport en pleinsport 

- Wo. 30 januari ........... Pauzesport en pleinsport 

- Do. 31 januari ............ Schoolkoor en -orkest 

- Do. 31 januari ............ Activiteit Kunstmenu KIDS (groep 5 en 6) 

- Vr. 1 februari ............. Opa-en-omamiddag (alle groepen) 

- Ma. 4 februari ............ Activiteit Kunstmenu KIDS (groep 1-2) 

- Ma. 4 februari ............ Pauzesport en pleinsport 
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Bericht van de MR 

Graag brengen wij via dit bericht de medezeggenschapsraad van De Regenboog weer onder uw aandacht. 

Zoals u wellicht weet komt de medezeggenschapsraad (MR) een aantal keren per schooljaar bij elkaar om 

schoolbeleidszaken te bespreken.  

 

Op dit moment bestaat de MR uit vier leden:  

- Pascal Frank: ouder  

- Jurgen Los: ouder en voorzitter van de MR 

- Cecile Eurlings: leerkracht 

- Els Firet: leerkracht en secretaris van de MR  

 

De MR denkt mee met de directie, toetst haar besluiten, heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of 

adviesrecht, is medeverantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het team en bewaakt mede de 

kwaliteit van het onderwijs. 

De afgelopen periode is de MR onder andere actief geweest met betrekking tot de nieuwbouw en heeft 

hierbij samengewerkt met het ouderinitiatief.  

 

Na de zomervakantie zal Jurgen Los de MR gaan verlaten. Wij zijn dus op zoek naar een nieuw ouderlid! 

Vindt u het leuk om op deze manier betrokken te zijn bij de school, de leerlingen en het team en actief 

mee te denken? Stuur dan een mail naar MRRegenboog99@gmail.com. Bij meerdere aanmeldingen zal er 

een verkiezing worden gehouden. Indien dit het geval is, zult u daar zo spoedig mogelijk bericht over 

ontvangen. Alvast bedankt voor uw reactie!  

 

Personeelsnieuws 

Volgende week dinsdag 29 januari en vrijdag 1 februari zal Eva Beumer afwezig zijn in groep 6 i.v.m. 

nascholing. Zij wordt vervangen door Sabine en Frank vanuit het ondersteuningsteam. 

 

Wij feliciteren Simone Visser met het succesvol afronden van haar afstudeerstage in groep 5. Zij ontvangt 

binnenkort haar diploma. Simone blijft op De Regenboog werken en zal het zwangerschapsverlof van 

Anique Diepeveen (groep 1-2) voor haar rekening nemen en daarnaast onderdeel van het 

ondersteuningsteam (ondersteunen in de groepen en invallen bij afwezigheid) worden. 

 

Muziek in de school! 

Hoort u thuis al leuke liedjes voorbijkomen? Kan uw kind misschien niet meer stoppen met zingen? Of zit 

uw kind misschien extra lang te studeren op zijn of haar instrument? Dat kan allemaal, want de afgelopen 

weken zijn wij weer gestart met de schoolkoren voor de groepen 3-4-5 en 6-7-8, het kleuterkoor en het 

schoolorkest! Het kleuterkoor en het schoolorkest zijn dit schooljaar nieuw en veel leerlingen uit de 

groepen 1-2 en de groepen 4-8 zijn hier enthousiast mee gestart. Onder leiding van Joke Firet repeteren 

zij elke donderdagmiddag in de muziekschool in Het Lichtruim. Dus niet in onze eigen lokalen, maar in 

een écht muzieklokaal waar heel veel instrumenten staan.  

 

Cynthia Strikkers is alweer drie weken enthousiast aan het zingen met ongeveer 50 leerlingen uit de 

groepen 3-4-5 en 6-7-8. Ook zij oefenen niet in een lokaal, maar in de theaterzaal van Het Lichtruim. De 

komende maanden staat elke donderdagmiddag volop in het teken van muziek. 

 

Bent u benieuwd naar wat de leerlingen allemaal leren en doen? Schrijf dan onderstaande data alvast in 

uw agenda. Meer informatie volgt later: 

 

21 februari:  Open repetities kleuterkoor en schoolorkest 

11 april:  Presentatie schoolkoren, kleuterkoor en schoolorkest in Theaterzaal 

4 juli:   Eindpresentatie muziek in de gymzaal 
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Opa-en-omamiddag 

Op vrijdag 1 februari a.s. vindt de opa-en-oma-middag plaats. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt 

u uitnodiging die u door kunt sturen naar de grootouders van de kinderen. I.v.m. de beperkte ruimte in 

de klassen willen we benadrukken dat deze middag alleen voor grootouders van de leerlingen is.  

 

Verzoek: We zijn op zoek naar enkele ouders die ons willen helpen tijdens de start van de 

middag om 12.30 uur. Het gaat dan om het ontvangen van de grootouders en het schenken 

van koffie en thee. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen naar de directie 

(directie@regenboog-debilt.nl) of ons even aan te spreken. Alvast bedank! 

 

Prikbord: Flyer Irene volleybal 

 

In de bijlage vindt u een flyer over een open zaterdag bij Irene volleybal. 

 

 

 

 
NB: het exacte programma per klas, ontvangt u via de leerkracht van uw kind(eren). 

 

 

 

 

 

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. 
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