
Afscheid 
Met een groot gevoel van trots zijn wij de afgelopen jaren schoolleider 
geweest van De Regenboog. We kijken terug op een bijzonder mooie periode 
in ons werkend leven. Wij hebben de kans gekregen samen met het team, 

onze leerlingen én met u te bouwen aan een nieuwe school in gemeente De 
Bilt. Daar zijn wij dankbaar voor.  
 
Wij hebben altijd het belang van een goede samenwerking tussen ouders en 
school benadrukt. Steeds hebben wij geprobeerd in verbinding met u te zijn  
om samen te zorgen voor een mooie schooltijd voor onze kinderen. Wij 
hebben de afgelopen jaren ook in de praktijk ervaren hoe belangrijk dit is. Het 
was fijn samenwerken. We willen u daarvoor hartelijk bedanken!   
   
Nu de basis van de school stevig staat en de nieuwbouw de laatste fase 
ingaat, is het tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat hij, samen met u en het geweldige team, een 
mooie volgende fase in het bestaan van De Regenboog tegemoet gaat. 
 
Wij gaan De Regenboog missen, maar hebben ook veel zin in onze nieuwe 
bovenschoolse functie. Vanuit deze rol blijven wij zijdelings nog een beetje 
betrokken. We komen elkaar vast nog ergens tegen! 
 
Hartelijke groet, Douwe en Karin 
 

PS: Morgen, woensdag 29 januari, nemen we afscheid van de kinderen. Het 
team heeft deze dag van 13.15 tot 15.00 uur een receptie in Het Lichtruim 
georganiseerd. We schudden u graag nog de hand. 
 
 

 
 
Reminder: ouderbijdrage 
Vorige week ontving u van de penningmeester van de AC een oproep om de 
vrijwillige ouderbijdrage 2019-2020 te betalen. Via mail en Social Schools 
kreeg u - per groep - een betaalverzoek in de vorm van een QR-code en link 
waardoor het betalen zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Deze week sturen 
wij u de informatie nogmaals. Bent u in het bezit van een U-pas dan betaalt u 
slechts de helft van de bijdrage. Wij hebben dan wel een kopie van de voor- 
en achterkant van de pas nodig. Heeft u vragen, laat het dan gerust weten.      
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Do. 30 januari ............ Staking (alle leerlingen vrij) 
- Wo. 29 januari ........... AC-vergadering 

- Ma. 10 februari ........... Activiteit Kunstmenu KIDS (groep 3-4) 
- Vr. 14 februari ............ Podiumbeurt groep 3 & 6 
- Di. 18 februari ............ Adviesgesprekken (groep 8) 
- Wo. 19 februari .......... Adviesgesprekken (groep 8) 
- Vr. 21 februari ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 
 

Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 
 

 
  

 
 
 

 

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


Geen Delta-betrokkenheid bij de avondvierdaagse vanaf 2020 

In de Stichting Delta is de afgelopen tijd de avondvierdaagse geëvalueerd. Uitkomst van deze evaluatie is 
dat deelname dit jaar niet meer door de scholen en hun ouders wordt gecoördineerd en dat kinderen ook 
niet meer in schoolshirt per school deelnemen. 
 
De reden van deze wijziging is de veranderende rol van de leerkrachten bij deze activiteit. Vroeger liepen 
leerkrachten (meerdere avonden) mee en daarmee was het toezicht en de verantwoordelijkheid duidelijk. 

De aard van het beroep is door de jaren heen dusdanig veranderd dat buitenschoolse activiteiten minder 
passen bij de kernopdracht van het onderwijs. De discussie over de extreem hoge werkdruk in het 
onderwijs zal u niet ontgaan zijn. Er is een situatie ontstaan waarbij wel namens de school wordt gelopen, 
maar waarbij de school niet aanwezig is en verantwoordelijkheid kan dragen. Dat is niet wenselijk en leidt 
met regelmaat tot gedoe op de verschillende scholen.    
 
Voor alle duidelijkheid: de avondvierdaagse gaat in onze gemeente gewoon door, ook al zijn de scholen 

niet meer betrokken. U kunt zelf uw kinderen of groepjes kinderen rechtstreeks aanmelden bij de 
organisatie. In sommige gemeentes om ons heen is dit al de normale gang van zaken. Daar zien we dat 
er vanzelf groepjes ontstaan rondom vriendenclubjes, de sportclub of de buurt.     
 
Wij hebben de organisatie aangeboden om wel informatie door te sturen over de vierdaagse. Deze 
ontvangt u t.z.t. van ons op de gebruikelijke manier.  
 

Heeft u vragen, laat het dan gerust weten! 
 
Nieuw fotoalbum ‘Podiumbeurt’ 
Vorige week was er een spetterende podiumbeurt van de groepen 1-2 Oranje en 5. Het thema was ‘feest’. 
Er werd gezongen, toneelgespeeld en muziekgemaakt. Een echt feestje! Hieronder een fotoalbum 
gemaakt door de foto-ouders. Klik hier voor het fotoalbum. Let op: de link werkt i.v.m. privacyredenen 
alleen in de mailversie van de nieuwsbrief. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 


