
Informatieavond 

Dit jaar vindt de informatieavond online plaats. Alle leerkrachten         

hebben een film opgenomen die u thuis kunt bekijken. De          

informatiefilm zal via Social Schools en mail met u gedeeld worden.           

Mocht u na het zien van de informatiefilm nog vragen hebben dan kunt             

u deze stellen via de reactielink op Social Schools.  

 

ALV 

De jaarlijkse ALV van de Activiteitencommissie zal dit jaar ook          

plaatsvinden via een filmopname. Ook deze delen wij met u via Social            

Schools. 

 

Bereikbaarheid school 

Vanaf nu zijn wij weer bereikbaar onder het bekende telefoonnummer:          

030 2211088. 

 

Startgesprekken 

Dit jaar heeft u zich zelf in kunnen schrijven voor de startgesprekken.            

Wat fijn om te merken dat dit bij heel veel ouders gelukt is. U heeft               

nog t/m vrijdag om een plekje te reserveren. Lukt het u niet, neem dan              

contact op met de leerkracht van uw kind. 

 

Het startgesprek vinden wij als school een belangrijk moment binnen          

ons systeem van handelingsgericht werken met groepsplannen. Wij        

vragen u daarom om u goed voor te bereiden op het gesprek. Hoe u dit               

kunt doen, leest u in een apart mailbericht dat u van ons ontvangt. 

 

Om ervoor te zorgen dat wij tijdens startgesprekken de coronaregels in           

acht nemen, vragen wij u pas naar school te komen op het geplande             

tijdstip om zo samenscholing te voorkomen. Bent u toch iets te vroeg, dan vragen wij u buiten                 

te wachten. Moet u tussen de gesprekken door even wachten, dan zijn er met kruizen               

wachtplekken op de trap aangegeven waar u plaats kunt nemen. Wij zullen deze avond geen               

koffie en thee schenken i.v.m. corona. 

 

Wij zien uit naar uw komst, zodat wij samen een goede start kunnen maken met dit schooljaar! 

 

NB: De leerlingen van groep 1-2 zijn bij dezelfde leerkracht gebleven of er zijn net gesprekken                

geweest. Voor deze leerlingen is er daarom geen startgesprek. Wilt u wél graag een gesprek,               

dan vragen wij u dat aan te geven bij de leerkracht. Dan wordt alsnog een gesprek gepland.  

 

  



Berichtje van Eric 

 

Beste allemaal, 

  

Ik hoop dat iedereen een goede start heeft kunnen maken met het nieuwe schooljaar in een                

mooi nieuw schoolgebouw! 

  

Afgelopen zomervakantie heeft bij mij in het teken gestaan van mijn behandeling. Omdat ik elke               

dag naar het ziekenhuis moest, hebben mijn gezin en ik vakantie in de buurt gevierd. 

  

Met de start van het schooljaar is voor mij een periode van rust begonnen. Een periode van vier                  

weken waarin ik moet herstellen, bijkomen en energie moet opdoen voor wat nog volgt. De               

sneltrein waar we in zaten is even gestopt. Dit geeft ons ook de tijd om stil te staan bij wat er                     

de afgelopen drie maanden allemaal is gebeurd. 

  

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor alle lieve berichten, woorden, bloemen, etc. Het doet ons                

heel erg goed te weten dat we omringd zijn door zoveel lieve mensen. 

  

Ik hoop jullie snel weer te zien en de school in bedrijf te kunnen bewonderen. 

  

Groet, Eric 

 

Hulpouders gevraagd 

Zoals elk schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders          

die ons bij en met allerlei activiteiten willen helpen. U          

bent van ons gewend dat u dit kunt aangeven tijdens          

de informatieavond van de groep(en) van uw       

kind(eren), maar dit jaar doen wij het anders. Via deze          

link (werkt alleen in de mailversie van de nieuwsbrief)         

kunt u aangeven waarmee en wanneer u wilt helpen.         

Wij vragen hulp bij de volgende activiteiten/taken: 

 

Creamiddagen 

Binnenkort starten de creamiddagen voor de groepen 3-4-5 (vrijdagen) en 6-7-8 (woensdagen)            

weer. Tijdens deze middagen gaan de leerlingen aan de slag met drie verschillende creatieve              

opdrachten in blokken van twee weken. Voor deze middagen zijn wij op zoek naar max. 6                

ouders (2 per activiteit) die de leerkrachten praktisch willen ondersteunen. U kunt op het              

formulier ook al aangeven tijdens welke middagen u kunt helpen.  

  

Technieklessen 

Al een aantal jaren worden er op een aantal maandagen in het schooljaar technieklessen              

gegeven in alle groepen. Wij maken gebruik van de ‘Techniektorens’. In deze torens zitten per               

groep allerlei leuke activiteiten op het gebied van techniek waar de leerlingen mee aan de slag                

gaan. De leerlingen werken in kleine groepjes en bij elk groepje is begeleiding van een ouder                

nodig. Vindt u het leuk om een groepje leerlingen te begeleiden? U kunt dit op het formulier                 

aangeven. Ook kunt u al aangeven op welke data u kunt helpen. Technisch inzicht is hierbij                

geen vereiste.  

 

Wasouders 

Volgens een rooster neemt u op vrijdag de was (handdoeken, theedoeken, vaatdoekjes) mee             

naar huis. Op maandag levert u het gewassen en gevouwen af in de keuken.  

 

Natuurouders 

Al een aantal jaar geeft een enthousiaste groep ouders op een aantal vrijdagochtenden leuke en               

uitdagende natuurlessen in alle groepen. Tijdens deze lessen doen zij altijd net even wat              



extra’s: er komt bijvoorbeeld een duivenmelker in de klas, er worden proefjes gedaan, etc. Vindt               

u het leuk om aan te sluiten bij deze groep ouders? Geef dit dan aan op het formulier.  

 

Foto-ouders 

Vindt u het leuk om te fotograferen? Bij feesten, vieringen en bijzondere activiteiten kunt u               

gevraagd worden om aanwezig te zijn om foto’s te maken. Geef dit dan aan op het formulier. 

 

Groene vingers 

Ons schoolplein begint steeds meer vorm te krijgen. Binnenkort wordt het plein en de ruimte               

rond de school ook beplant. Dit moet ook onderhouden worden. Heeft u groene vingers en/of               

vindt u het leuk om te helpen bij het onderhoud? Geef dit dan aan op het formulier.  

 

Feesten en vieringen 

De AC (Activiteitencommissie) helpt ons al jaren om alle feesten en vieringen tot een waar feest                

te maken. Vindt u het leuk om hier praktisch bij te ondersteunen? Geef dit dan aan op het                  

formulier. 

 

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp en medewerking!  

Oproep materiaal creamiddagen 

Binnenkort starten de creamiddagen weer. Voor deze middagen zijn wij weer op zoek naar 

materiaal waarmee de leerlingen aan de slag kunnen. Het gaat om de volgende materialen: 

-      Oude resten stof/lappen/gordijnen etc. 

-      Wol (we hebben veel nodig) 

-      Knopen (verschillende soorten en maten) 

-      Kurken en ander klein kosteloos materiaal 

-      Oude tijdschriften 

Heeft u wat van bovenstaande materialen thuis en kunt u dit missen? Geef dit dan aan uw                 

kind(eren) mee. Wij zijn er heel blij mee!  

 

Nieuws van de MR 

Start schooljaar 

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er al weer bijna op en wat zijn we blij                   

dat we in dit mooie schoolgebouw mogen zijn. De verhalen van kinderen en ouders zijn louter                

positief. Dit was het wachten zeker waard. 

 

Invulling MR 

Voor de zomervakantie hebben wij via de nieuwsbrief aangegeven dat de zittingstermijn van             

onze voorzitter Pascal Frank afloopt. Hij heeft aangegeven dat hij graag nog een periode zitting               

neemt in de MR om in deze tijden, waarin de school veel veranderingen heeft ondergaan,               

stabiliteit te bieden aan de school. Ouders die ook geïnteresseerd waren, konden zich tot aan de                

afgelopen zomervakantie beschikbaar stellen. Aangezien geen andere ouder zich kandidaat heeft           

gesteld, is Pascal Frank automatisch herkozen voor een periode van 3 jaar. Samen met              

Coenraad Doeser vormt hij de oudergeleding van de MR. Gerbert Gerritsen en Cecile Eurlings              

vormen de personeelsgeleding en daarmee is de MR van de Regenboog weer compleet. 

 

Contact met MR 

Via het mailadres MRRegenboog99@gmail.com zijn wij ook dit schooljaar weer bereikbaar.           

Natuurlijk kunt u ook een van ons even aanschieten op het plein. 

 

We hopen met ons allen dat dit een mooi schooljaar wordt in ons mooie nieuwe schoolgebouw.  



 
Link foto’s 

 

Vorige week was de feestelijke opening van het nieuwe gebouw. 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. 

 

 

 

 

Prikbord: flyers muzieklessen 

 

In de bijlage vindt u twee flyers over de start van muzieklessen voor kinderen uit groep 1-2: SuperKids en                   

groep 3-5: AMV Kids. 

 

 

Prikbord: flyers van ouders Lokaal, Mens de Bilt 

 

In de bijlage vindt u twee flyers van de activiteiten van Ouders Lokaal in september en oktober. 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


