
Nieuwbouw 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de gemeente zoals 

die in de buurt van de Aeolusweg dit weekend wordt verspreid. In de brief 

vindt u meer informatie over de sloop, de bouw en de ingebruikname. De 

verhuizing zal naar verwachting in de meivakantie van 2020 zijn.     

 

 

            
 

 

Staking  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van Martin van Veelen, 

directeur-bestuurder van de Stichting Delta over de staking van 15 maart.  

 

Personeelsnieuws 

Zoals u weet, is onze intern begeleider (zorgcoördinator) Wilma Jochem al 

enige tijd uit de roulatie wegens ernstige rugklachten. Tot nu toe zijn de taken 

van Wilma overgenomen door Douwe Bilder en Karin Brascamp en de 

leerkrachten zelf. Daarnaast was Wilma vanuit huis nog betrokken. Omdat 

haar afwezigheid nog langer lijkt te gaan duren, zijn wij op zoek gegaan naar 

een tijdelijke vervanger. Vanaf maandag a.s. zal Carla van Looveren op 

maandag, dinsdag en woensdagochtend als interim IB-er op De Regenboog 

werken. Carla is als GZ-psycholoog/regiebehandelaar verbonden aan Optidakt, 

een bureau waarmee wij al enige tijd heel plezierig samenwerken op het 

gebied van dyslexiebehandelingen en leerlingonderzoek. Hieronder stelt Carla 

zich aan u voor. Welkom in het team, Carla! 

 

Hallo, mijn naam is Carla van Looveren.  
De komende maanden zal ik Wilma 
Jochem als intern begeleider op De 
Regenboog vervangen.  Ik ben 
orthopedagoog en heb jarenlange 
ervaring in het werken met allerlei 
kinderen, ben steeds op zoek naar dat 
wat zij op school nodig hebben om zich 
optimaal te kunnen ontwikkelen en hoe 
wij daar als volwassenen aan kunnen 
bijdragen. Dat doe ik samen met de 
leerkrachten en ouders, die ieder vanuit 
hun eigen rol deskundig zijn.  
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Agenda 
- Ma. 4 februari ............ Activiteit Kunstmenu KIDS (groep 1-2) 

- Ma. 4 februari ............ Pauzesport en pleinsport 

- Wo. 6 februari ............ Pauzesport en pleinsport 

- Do. 7 februari ............. Repetitie schoolkoor- en schoolorkest  

- Vr. 8 februari ............. Podiumbeurt groep 1-2 Blauw en groep 7 

- Vr. 8 februari ............. Bezoek Filmfestival (groep 8) 

 

 

  

 

 

 

 

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


 
In gesprek met elkaar kun je samen zoeken naar mogelijkheden en naar oplossingen als de dingen niet lopen 
zoals je zou willen. Daarbij vind ik het heel belangrijk, dat we oog hebben voor de sterke kanten van het kind, 
de ouders en de leerkracht en die sterke kanten als ingang gebruiken bij de begeleiding.  Ik kijk er naar uit om 
mijn steentje bij te dragen aan het onderwijs op De Regenboog. Mijn werkdagen zijn doorgaans op de 
maandag, dinsdag en woensdagochtend. 
 
Aankondiging: nieuwe app Social Schools 

Er komt een nieuwe app voor Social Schools, het online communicatieplatform dat wij op school 

gebruiken. Let op: het betreft een compleet nieuwe versie en geen update van de oude app. Dit betekent 

dat u de oude app kunt verwijderen en de nieuwe installeren via de Appstore (Apple) of Google Playstore 

(Android). Uw inloggegevens blijven hetzelfde. 

 

Open podium Abong Mbang 
Het open podium heeft het fantastische bedrag van €1028,20 opgeleverd! Ontzettend bedankt voor uw 

bezoek en bijdrage! Wij zullen u en de kinderen t.z.t. een terugkoppeling geven van het doel waaraan het 

geld wordt besteed.  

 

Klik hier om het fotoalbum van de actie bekijken. Wegens privacy-redenen werkt de link niet in de online-

versie.  

 
Podiumbeurt groep 1-2 Blauw en groep 7 

Cultuuronderwijs is één van de pijlers van De Regenboog. De podiumbeurt is hier een voorbeeld van. Een 

podiumbeurt is een project waarbij twee groepen een eigen voorstelling bedenken en uitvoeren. Diverse 

disciplines komen aan bod (expressie, presenteren, sociaal emotionele ontwikkeling), waarbij een beroep 

wordt gedaan op het creatief vermogen van kinderen.  

 

Op vrijdag 8 februari zijn de groepen 1-2 Blauw en groep 7 aan de beurt. Om 8.45 uur starten zij met hun 

voorstelling met als thema ‘Geluk’. Ouders van de betreffende groepen zijn van harte uitgenodigd. 

 

 

Prikbord: Flyer Sjors Sportief/creatief 

 

In de bijlage vindt u een folder van Mens De Bilt met daarin het aanbod van sportieve en creatieve 

activiteiten voor de komende periode.  

 

Prikbord: Zing om te zingen? Welkom! 

 

Beste ouders van De Regenboog, iedere maandagavond van 20.00 tot 21.30 repeteren wij in de school 

met ons koor. Dat deden we in de oude school, en dat doen we nu weer op ons logeeradres in het 

Lichtruim. Het koor heeft geen toelatingseis, als je zin hebt is dat al genoeg. We zingen meerstemmig en 

ons repertoire strekt zich uit van een 15e eeuws drinklied tot zelf geschreven nieuwe nummers. Mochten 

er vaders en/of moeders zin hebben het een keertje te komen proberen bent u van harte uitgenodigd. 

Iedere maandag gaat om 19.30 de deur open. Bart van Gerwen (vader van Tinke, groep 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


