
Update nieuwbouw 
Het leek misschien even stil sinds de vorige raadsvergadering, maar achter de 

schermen is er enorm veel gebeurd. Samen met de gemeente is er hard 

gewerkt aan een nieuw raadsvoorstel dat moet voorzien in het benodigde 

aanvullende krediet voor de bouw van ons IKC. En dat is gelukt!! 

 

Wij zijn enorm blij te kunnen melden dat er donderdag 29 november a.s. dus 

gestemd gaat worden over dit voorstel dat voorziet in het totale aanvullende 

bedrag dat nodig is, het plan in ongewijzigde vorm. Het betreft dus het bedrag 

dat reeds bekend was tijdens de vorige vergadering en een aanzienlijke 

aanvulling waarvoor de stichting Delta de kapitaallasten gaat dragen. Het 

volledig raadsvoorstel met de details kunt u hier lezen.   

 

Volgende week dus opnieuw een heel spannend moment voor ons tijdens de 

raadsvergadering. Net als de vorige keer roepen wij u op om samen met ons 

de raadsvergadering te bezoeken. We geven daarmee opnieuw een stil, maar 

duidelijk signaal af hoe belangrijk dit voor ons is. Ons agendapunt zal gewoon 

in de openbaarheid worden behandeld. Bent u ook van plan te komen, dan 

kunt u volgende week dinsdag en woensdag een schoolshirt afhalen op school. 

Alvast bedankt voor uw steun en betrokkenheid!   

 

 
 
Personeelsnieuws 

Anique Diepeveen deelde met ons het heuglijke nieuws dat zij in het voorjaar 

zal bevallen van haar tweede kindje. Wij feliciteren Anique en haar man met 

dit mooie nieuws. Wij zijn ook blij te kunnen melden dat wij een vervanger 

hebben gevonden. Simone Visser (nu werkzaam op De Regenboog in groep 5 

als SB-student) zal het  zwangerschapsverlof (vanaf de voorjaarsvakantie) 

voor haar rekening nemen.   
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Agenda 
- Vr. 23 november ........ Creamiddag groep 3/4/5 ronde 3 les 2 

- Ma. 26 november ....... Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

- Ma. 26 november ....... Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- Wo. 28 november ....... Voortgangsgesprekken groep 1 t/m 7 

- Wo. 28 november ....... Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- Do. 29 november ........ Raadsvergadering met voorstel Regenboog 

- Vr. 30 november ........ Podiumbeurt groep 3 en groep 6 

- Ma. 3 december.......... Eerste adventsviering 

- Di. 4 december ........... Sinterklaas op De Regenboog 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://debilt.raadsinformatie.nl/vergadering/544689/Gemeenteraad%20%20%20%20%20%20%20%20%2029-11-2018
http://www.regenboog-debilt.nl/


Nieuw fotoalbum 

Hierbij, met dank aan onze foto-ouders, een 

link naar het fotoverslag van de 

podiumbeurt van groep 1-2 Oranje en groep 

4. Om privacy-redenen werkt de link alleen 

in de mailversie van de nieuwsbrief die via 

ParnasSys wordt verstuurd. 

 

https://myalbum.com/album/RXffyYHxW8SJ 
 

Sinterklaas 

Afgelopen maandag is de school prachtig versierd door een groep ouders en leerkrachten. Het is weer 

heel gezellig geworden. Bedankt voor uw hulp allemaal! Op 4 december komt Sinterklaas bij ons op 

bezoek. De kinderen hoeven dan geen fruit/drinken mee te nemen voor de ochtendpauze. Wel moeten de 

kinderen die dag gewoon eten/drinken meenemen voor de lunch. Wij wensen iedereen een leuke 

sinterklaastijd toe! 

 

Prikbord: bericht uit de kerken 

Noteer alvast in uw agenda: op 2 december begint de adventperiode, dan is er vier zondagen een 

kinderwoorddienst of een gezinsviering in de Michaelkerk. 

 

 

 

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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