
Bericht van enkele leerlingen uit groep 7 

Wij hebben voor een geheim project plastic doppen nodig die verschillende 

regenboogkleuren (rood, oranje, geel, groen, blauw en paars) bevatten. Willen 

jullie helpen sparen en de doppen bij ons op school inleveren? We hebben 

twee bakken waar de doppen ingezameld kunnen worden: één bij het mereltje 

en één in de gang bij groep 7. Er staat bij ‘project doppen’. Daar kunt u de 

doppen in doen. De actie eindigt in maart. 

 

Alvast bedankt! 

Tosca, Janneke, Wisal, Elisa, Juno en Phaedra (groep 7) 

 

ALV van de AC 

Dit jaar vult de activiteitencommissie de ALV op verrassend leuke wijze in! 

Deze keer zijn het niet de ouders van de AC, maar de kinderen die vertellen 

aan welke activiteiten de ouderbijdrage is besteed. En hoe zij die hebben 

ervaren. Vanwege het tijdstip doen zij dat niet live, maar via eerder 

opgenomen beelden. Als uw zoon of dochter het leuk vindt om daar een rol in 

te spelen dient u daarvoor toestemming te geven. Op vrijdag krijgen alle 

leerlingen een brief hierover mee naar huis. U vindt de brief ook als bijlage bij 

deze mail.  

 

Let op: de jaarlijkse ALV van de activiteitencommissie is verzet  

van 17 oktober naar 13 november! 

 

 

Studiedag 18 oktober 

De bouw van IKC De Regenboog verloopt vooralsnog voorspoedig! Dat 

betekent dat we nu ook aan de slag moeten met de binnenkant van het 

gebouw. De studiedag van 18 oktober zal in het teken staan van de inrichting 

van de verschillende ruimtes. We doen dat samen met de pedagogisch 

medewerkers van Kinderopvang De Bilt. We worden hierin begeleid door 

‘onderwijsvormgever’ Ellen Kuster (www.ellenkuster.nl) die al veel ervaring 

heeft met het inrichten van IKC’s.  

 

 

Prikbord 

 

In de bijlage vindt u de brief ‘Verklaring van toestemming’ vanwege mogelijke 

opnames van uw zoon of dochter voor de ALV van de AC. 
 

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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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- Vr. 11 oktober ............ Natuurexcursie Melkveebedrijf Westbroek groep 7  

- Di. 15 oktober ............ Lessen AMV vakleerkracht muziek (alle groepen) 

- Wo. 16 oktober........... Zwemfestijn groep 7 

- Wo. 16 oktober........... Schoolschaatsen groep 5 

- Do. 17 oktober ........... Bezoek KNMI groep 6 

- Vr. 18 oktober ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

Herfstvakantie 20 oktober tot en met 25 oktober 
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