
Hulpouders 

Aan het begin van ieder jaar zoeken wij hulpouders voor diverse commissies, 

werkgroepen en losse taken. Wij zijn blij dat veel ouders zich hebben 

aangemeld en bijna (zie nog een laatste oproep onderaan deze nieuwsbrief) 

alle posities weer zijn gevuld. Fijn om zulke betrokken ouders te hebben. 

Dank!  

 

Kinderboekenweek 2019  

Kinderboeken over reizen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die 

loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober. Het thema van 

deze kinderboekenweek is Reis mee! Wij openen de kinderboekenweek op 

woensdag 2 oktober met de podiumbeurt van groep 1-2 Rood en groep 7. Wij 

besteden op verschillende manieren aandacht aan de kinderboekenweek: we 

lezen boeken (voor), we praten, tekenen en knutselen over de boeken en/of 

het thema, we zingen en dansen op het lied van Kinderen voor Kinderen. Het 

wordt een week vol leesplezier en boekpromotie! 

 

Ook de bibliotheek heeft in de kinderboekenweek een aantal leuke activiteiten: 

een pyjamaparty, een speurtocht. Zie bijlage voor een flyer. 

 

 
 

Podiumbeurt groep 1-2 Rood en 7 

De podiumbeurt vindt plaats op woensdag 2 oktober en begint om 8.45 uur in 

de grote hal van Het Lichtruim en is rond 9.30 uur afgelopen. Onze leerlingen 

bekijken het optreden vanaf de tribunetrap. Wij verzoeken de ouders die 

komen kijken boven aan de trap op de stoelen te gaan zitten. Of, als deze 

bezet zijn, daar te gaan staan. Ook zal er plek zijn aan de rechterkant van het 

podium. Er staan leerkrachten klaar om u naar de juiste plaatsen te 

begeleiden. Deze week is er al volop geoefend en ook volgende week wordt er 

nog hard gewerkt aan een mooi optreden. Wees welkom! 

 

Koffie- en klasseninloop 

Enkele keren per jaar staat de koffie- en 

klasseninloop op het programma. Tijdens dit 

moment kunt u als ouder tot 8.45 uur in de 

klas van uw zoon/dochter blijven kijken. 

Aansluitend is er op het leerplein de 

mogelijkheid om koffie/thee te blijven 

drinken. Er zijn dan vaak ook afvaardigingen 

van diverse geledingen van de school 

aanwezig.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- Ma. 30 september ....... Techniekles 1 (alle groepen) 

- Wo. 2 oktober ............ Start Kinderboekenweek 2019 

- Wo. 2 oktober ............ Podiumbeurt groep 1-2 Rood & groep 7 

- Do. 3 oktober ............. Koffie- en klasseninloop (alle groepen) 

- Wo. 2 oktober ............ MR-vergadering 

- Wo. 9 oktober ............ Cruijffcourttoernooi (jongens groep 7 & 8) 

- Do. 10 oktober ........... Gastles KNMI (groep 6) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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


Een laagdrempelige manier om eens in gesprek te gaan met de directie, de IB-er van de school, leden 

van de AC (ouderraad), de MR en andere commissies. Natuurlijk is dit ook een uitgelezen moment om 

andere ouders van de school te ontmoeten. U bent van harte welkom! 

 

Even voorstellen (deel 2) 

Ook dit jaar starten we weer met enkele nieuwe gezichten binnen het team. Hieronder stellen Andrea 

Soeters (leraarondersteuner/afstudeerstage groep 5) en Rianne vd Meijden (onderwijsassistent groep 6) 

zich aan u voor. 
                

 

Beste allemaal, mijn naam is Andrea Soeters en sommigen 

kennen mij misschien als de moeder van Robin, Koen en Saar 

(Saar zit nu in groep 8). Ik ben echter óók vierdejaars student 

aan de Marnix Academie en loop dit jaar twee dagen per week 

stage in groep 5. Hiervoor was ik trainer/ adviseur en werkte ik 

voor veel verschillende bedrijven en instellingen. Nu is het roer 

om en vind ik het een prachtige uitdaging om het vak van 

leerkracht onder de knie te krijgen! Naast opleiding en werk sport 

ik graag, hou ik van wandelen, fietsen en skiën en ben ik actief 

voor de turnvereniging SV Irene. 

                
 

Mijn naam is Rianne van der Meijden, ik ben 24 jaar en woon in Utrecht. Ik ben eerstejaars student aan 

de Marnix Academie, waar ik de deeltijd lerarenopleiding volg. Komend schooljaar ben ik drie dagen in de 

week in groep 6 te vinden als stagiaire en onderwijsassistent. Ik ben erg benieuwd naar wat dit jaar mij 

gaat brengen. Ik heb er erg veel zin in! Groet, Rianne 

                

 
Oproep: Coördinator luizencommissie 

Wij zijn op zoek naar een nieuwe coördinator van de luizencommissie. De coördinator stuurt alle 

luizenouders voor iedere ronde luizenpluizen (de woensdag na een vakantie) een herinneringsmail en is 

contactpersoon voor de directie. Niet veel werk, wel belangrijk! Wie wil ons helpen? U kunt zich 

aanmelden bij Douwe en Karin.  

 

Folder interne contactpersoon/klachtenregeling 

Aan het begin van ieder schooljaar informeren wij u graag over de interne contactpersoon van De 

Regenboog.  

 

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt. Niettemin 

vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht 

heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten 

(van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de 

directeur van de school, de interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van de 

Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de 

stichting of naar de onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan 

proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.  

 

De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. U kunt er zeker van zijn, dat 

elke klacht serieus zal worden behandeld. Op onze school zijn Gerbert Gerritsen en Wilma Jochem de 

interne contactpersonen. Zij zijn deze week in de groepen 5 t/m 8 geweest om op kindniveau uit te 

leggen wat hun rol is. In de bijlage vindt u meer informatie over de interne contactpersonen en over de 

klachtenregeling. In de bijlage vindt u ook de leerlingenfolder die ieder jaar aan groep 5 wordt 

meegegeven.  

 

Prikbord 

 

In de bijlage vindt u een flyer over de Kinderboekenweek bij IDEA, de duurzaamheidsmarkt bij de 

Oosterlichtkerk en de Kleuterkerk. 
 

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. 

 


