
Avondvierdaagse  

Deze week vindt de avondvierdaagse in 

onze gemeente plaats. De ouders van 

de kinderen die zich hebben aangemeld 

hebben vorige week van de commissie 

al informatie ontvangen. In de bijlage 

bij deze nieuwsbrief vindt u nogmaals 

de indeling van de groepjes en 

informatie over starttijden en andere 

praktische informatie.  

 

Het schoolshirt voor ouders kan bij de start worden afgehaald. 

 

De avondvierdaagse is een activiteit die georganiseerd en begeleid 

wordt door ouders. Hieronder enkele belangrijke opmerkingen vanuit 

het team van De Regenboog: 

 
Aanwezigheid van het leerkrachtenteam 

In het verleden (bijvoorbeeld tijdens uw eigen basisschooltijd) was 
het redelijk gangbaar dat leerkrachten meeliepen tijdens de 
avondvierdaagse. Tegenwoordig wordt daar anders naar gekeken. Het 

vak van leerkracht is door de jaren heen flink veranderd. Er zijn taken 
bijgekomen, zoals het omgaan met verschillen in de klas, het 

systematisch volgen en administreren van de voortgang van 
leerlingen, het maken van analyses en plannen, contacten met 
externen en diverse gesprekken met allerlei betrokkenen.   

 
De veranderende inhoud van de taak van de leerkracht betekent ook 

dat er andere keuzes gemaakt moeten worden en dat sommige 
dingen gewoonweg niet meer passen in het takenpakket. De 
aanwezigheid bij buitenschoolse activiteiten is daar een voorbeeld 

van. Wij vinden dit soort activiteiten waardevol, maar het is niet altijd 
haalbaar voor leerkrachten om (volledig) aanwezig te zijn.  

 
Wij vinden het belangrijk om duidelijk te zijn over dit soort zaken. 
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Agenda 
- ma. 3 juni .................. Pauze- en pleinsport 

- di. 4 juni .................... Avond4daagse dag 1 

- wo. 6 juni .................. Pauze- en pleinsport 

- wo. 5 juni .................. Avondvierdaagse dag 2 

- do. 6 juni ................... Avondvierdaagse dag 3 

- vr. 7 juni ................... Avondvierdaagse dag 4 

- vr. 7 juni ................... Studiedag (leerlingen vrij) 

- ma. 10 juni ................ Tweede  pinksterdag (leerlingen vrij) 

- di. 11 juni .................. Studiedag (leerlingen vrij) 

- vr. 14 juni .................. Podiumbeurt groep Rood en groep 5 

- wo. 19 juni ................. Kamp groep 8 

- do. 20 juni ................. Kamp groep 8 

- vr. 21 juni .................. Kamp groep 8 
- vr. 21 juni .................. Kunstmenu groep 7: Tweetakt (op het fort) 

 

 

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


Daarom proberen wij te zeggen wat we doen en wat we ook niet doen. Dit zorgt ervoor dat 

iedereen dezelfde verwachtingen kan hebben en er geen misverstanden ontstaan.  
 
Voor de avondvierdaagse geldt dat de leerkrachten niet meelopen. Omdat wij wel graag 

betrokken zijn, hebben wij afgesproken dat wij als team de kinderen komen uitzwaaien bij de 
start van de vierdaagse.  

 
Samen verantwoordelijk voor een  
goed verloop! 

De avondvierdaagse is een 
activiteit die onder 

verantwoordelijkheid van ouders 
plaatsvindt. Deze 

verantwoordelijkheid geldt niet 
alleen voor de organiserende 
ouders, maar voor iedereen die 

zich heeft opgegeven als 
hulpouder en dus meeloopt. Dit 

past ook helemaal bij de waarden 
en uitgangspunten van de school 
(denk aan de 7 competenties en 

de uitgangspunten van De 
Vreedzame School die in onze 

hele organisatie leidend zijn). 
 
Wij zijn heel blij dat u als ouders deze taak oppakt. U kunt er samen voor zorgen dat het een 

veilig, sportief en gezellig feest wordt voor alle kinderen. Uiteraard willen we daarnaast als 
school graag een goede indruk maken op de mensen in onze omgeving (we hebben in onze 

geschiedenis al een aantal keer de ‘sociaalbokaal’ gewonnen, dus we hebben de eer hoog te 
houden!).  
 

Concreet hopen wij dat u alert bent op ongewenst gedrag en hier kinderen op aanspreekt. Wij 
zullen met de kinderen op school uiteraard ook spreken over dit thema in de aanloop naar de 

vierdaagse. Wij ontvangen ook graag feedback van u tijdens de avondvierdaagse zelf, zodat 
wij hier op school mee aan de slag kunnen.  
 

Wij wensen u allemaal een heel fijne avondvierdaagse toe! 
 

Aanvullende informatie avondvierdaagse voor groep 6, 7 en 8 
Zoals u heeft vernomen, is Tjerk Faas, de vader van Phaedra (groep 6) en Felix (groep 8) 
afgelopen week onverwacht overleden. U heeft daarover een mail ontvangen. Aanstaande 

woensdag vindt het afscheid plaats. De kinderen en ouders van de groepen 6 en 8 zijn 
uitgenodigd. De kinderen en ouders die het afscheid bezoeken (naar verwachting een groot 

deel van de klas) kunnen niet meelopen met de avondvierdaagse. In overleg met de commissie 
en de organisatie is besloten om deze groepen vrij te stellen van deelname op woensdag. Zij 
ontvangen wel gewoon een medaille. Als kinderen niet het afscheid bezoeken en gewoon willen 

lopen op deze avond, dan kunnen zij zich aansluiten bij groep 7. De ouders van de groepen 6 
en 8 ontvangen een apart bericht met aanvullende informatie.   

 
Oproep! 

Door het vrijstellen van de groepen 6 en 8 missen we enkele ouders die de catering zouden 
verzorgen. Wie kan er woensdag komen helpen bij de pauzepost? U kunt zich aanmelden bij de 
commissie of bij Karin en Douwe. Alvast bedankt! 

 
Nieuwbouw 

De sloop is inmiddels bijna afgerond. De aannemer zal volgens planning aansluitend beginnen 
met de bouw. Als bijlage bij deze nieuwsbrief de brief die vorige week door de gemeente in de 
buurt is verspreid. 

 

  

  



 
 

Geboren: Siem! 

Op 24 mei jl. zijn  meester Gerbert en zijn vrouw Moniek voor de derde keer ouder geworden van een 

zoon. Hieronder de geboortekaart van Siem Yaël Gerritsen. Van harte gefeliciteerd Gerbert, Moniek, Jesse 

en Twan! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via directie@regenboog-debilt.nl.  
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


