
 

Welkom meester Eric 

Na het afscheid van Douwe en Karin, was het op maandag 3 februari tijd om 

onze nieuwe directeur welkom te heten! Wij zijn blij dat Eric Altenrath het 

stokje van Douwe en Karin heeft overgenomen. In de hal hebben wij meester 

Eric welkom geheten met een poster met alle namen van de kinderen en een 

mooie bos bloemen. Ook hebben wij hem toegezongen met ons schoollied. 

Daphne, Leanne en Chayen hebben hem een paar vragen gesteld. Op deze 

manier hebben wij elkaar al een klein beetje leren kennen en wij hopen dat de 

meester het schoollied gauw met ons mee kan zingen! Wij wensen meester 

Eric veel succes met deze mooie, nieuwe uitdaging. Welkom op De 

Regenboog! 

 

Nieuwe directeur op De Regenboog 

Twee weken geleden ben ik gestart als directeur op De Regenboog. 

Ik zal mij nog even kort voorstellen. Mijn naam is Eric Altenrath. Ik woon  in 

De Bilt, ik ben getrouwd en wij hebben twee kinderen op de Patioschool 

(groep 3 en groep 8).   

Voordat ik op De Regenboog ben gestart, heb ik gewerkt in en rondom 

Amersfoort. Eerst als verpleegkundige in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie, 

vervolgens heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. Ik heb een aantal 

jaar gewerkt als leerkracht in het speciaal onderwijs, vervolgens ben ik als  

Ambulant Begeleider actief geweest op verschillende basisscholen.  

 

Afgelopen twee weken op De Regenboog zijn voor mij omgevlogen. Ik kijk 

terug op een mooie start op De Regenboog. Ik wil de kinderen en collega’s 

bedanken voor het enorm warme welkom op mijn eerste werkdag.  

 

 

Crowdfunding Arco en Sanne 

Drie moeders zijn een  geldinzamelingsactie gestart voor Arco en Sanne, de 

ouders van Joep (groep 3) en Karsten (groep blauw). Afgelopen december 

hebben zij te horen gekregen dat hun beide zoons een zeldzame, 

progressieve, niet te genezen stofwisselingsziekte hebben. In deze link, kunt 

u het hele verhaal lezen en eventueel een donatie doen.  

Verdriet kunnen we niet wegnemen, maar we hopen met deze actie in ieder 

geval financiële zorgen te voorkomen. 

 

 

Schoolreis 

De datum van de schoolreis van dit schooljaar is vrijdag 15 mei en niet zoals 

in de jaarkalender staat donderdag 14 mei. Nadere informatie over de 

schoolreis volgt later.  
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- Vr. 14 februari ............ Podiumbeurt groep 3 & 6 

- Di. 18 februari ............ Adviesgesprekken (groep 8) 

- Wo. 19 februari .......... Adviesgesprekken (groep 8) 

- Do 20 februari…………….Carnaval (alle leerlingen) 

- Vr. 21 februari ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 

- Voorjaarsvakantie: maandag 24 t/m vrijdag 28 februari 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.gofundme.com/f/hulp-voor-broertjes-joep-en-karsten?utm_source=whatsApp&utm_medium=social&utm_campaign=m_pd+share-sheet
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

 

Carnaval op De Regenboog     

Onze school is een Algemeen Christelijke basisschool. 

Er is voor deze richting gekozen, omdat de school in 2006 is opgericht in een stichting met zowel 

katholieke als protestantse scholen. Dit is ook een van de redenen waarom wij aandacht besteden aan 

Carnaval. Carnaval is een traditioneel katholiek feest. Tijdens de 40 dagen voor Pasen wordt er door 

katholieken gevast. Om zich voor te bereiden op de vastentijd vieren de katholieken feest: Carnaval. 

Donderdag 20 februari vieren wij carnaval op De Regenboog. De kinderen mogen zelf bedenken hoe ze 

verkleed komen. We maken er een gezellige dag van! Wij gaan met alle groepen een kort moment 

hossen/dansen. Ook zal er een spelletjesochtend plaatsvinden in Het Lichtruim. De kinderen mogen 

daarvoor zelf een gezelschapsspelletje meenemen. Denk er wel aan dat kleine onderdelen kwijt kunnen 

raken. We willen u er nog even aan herinneren dat geweren, pistolen, zwaarden en speelgoed dat geluid 

maakt niet welkom zijn. Ook willen wij u vragen de kinderen geen confetti en serpentines mee te geven. 

Tijdens het fruitmoment krijgen de kinderen iets lekkers van de AC, dus ze hoeven die dag geen fruit mee 

te nemen. Wel een lunch!!  

 

De carnavalscommissie. 

 

 

 Prikbord: Kinderwoorddienst in de Michaël-Laurenskerk - zondag a.s.  

 

Op zondag 16 februari is er weer een kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk aan de Kerklaan in De 

Bilt, de viering begint om 10:30 uur. Aan het begin van de viering gaan we met de kinderen naar onze 

eigen ruimte om te luisteren naar een verhaal uit de Bijbel.  

In het verhaal van deze zondag gaat het over regels. Regels kunnen heel handig zijn, om bijvoorbeeld af 

te spreken hoe we dingen wel of niet doen. Je hebt regels in de klas en thuis, regels voor het spelen van 

een spel, verkeersregels. Maar.....soms vinden we een regel ook wel eens vervelend. Dat geldt voor kleine 

en grote mensen! Met de kinderen luisteren we naar een verhaal van Jezus die met de mensen praat over 

over de Joodse regels in de Tora. Wat waren dat precies voor regels en waarom zouden de mensen zich 

aan die regels houden? Met de kinderen denken we ook  na over regels. Hebben we die regels nodig? en 

hoe zou het gaan als we geen regels hadden. Zou dat niet fijner zijn? We gaan het zien, horen en 

beleven! Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd! 

Noteer ook alvast de volgende datum: 15 maart 2020 dan is er een gezinsviering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 


