
Pauze- en pleinsport 

Iedere maandag en woensdag bieden wij de kinderen extra mogelijkheid tot 

bewegen. Dit gebeurt tijdens de pauzes en na schooltijd. Op die momenten is 

team ‘buurtsport’ op ons plein met mens en materiaal.  

 

Team buurtsport van MENS De Bilt heeft als doel de kinderen, jeugd, 

volwassenen en senioren van de gemeente te ondersteunen bij het vinden van 

hun weg in het sportaanbod. 

  

Om de kinderen te bereiken en het buitenspelen te stimuleren zijn de 

buurtsportcoaches te vinden op de school- en wijkpleinen in de kernen van de 

gemeente De Bilt. Daarnaast ondersteunen of organiseren ze grotere 

activiteiten voor kinderen zoals het kerstzaalvoetbaltoernooi, Moving 

Maartensdijk, Koningsspelen, Koningsdag en vakantieactiviteiten. Hieronder 

vindt u de aanwezigheid van de buurtsportcoaches op de pleinen (elke week 

met uitzondering van vakanties en speciale dagen): 

 

Maandag:  

Plein Wereldwijs & Regenboog in Bilthoven en 

één keer per maand Rietakker 

Woensdag: 

Plein Bosbergschool in Hollandsche Rading en  

plein Wereldwijs & Regenboog in Bilthoven 

Donderdag: 

Plein Martin Luther Kingschool en De Kieviet  

in Maartensdijk 

Vrijdag:  

Plein Patioschool De Kleine Prins en het Cruyff Court  

in De Bilt 

 

Ouderbijdrage 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een brief van de penningmeester 

van de AC over de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage 

die aan alle ouders wordt gevraagd om niet-gesubsidieerde activiteiten te 

betalen. In de brief leest u meer hierover. 

 

Foto en video Kerst 2018 

De fotocommissie van de AC is weer druk geweest met het maken van foto’s 

en samenstellen van albums. Via onderstaande links kunt u de albums over 

Kerst bekijken. Wegens privacy-redenen werken de links alleen in de 

mailversie van de nieuwsbrief. Foto-ouders bedankt!   

 

Foto en video (geluid aan) Kerst 2018 

https://myalbum.com/album/Yv5DLXcl7fCm 

 

Foto- en videobewerking (geluid aan)  

impressie Kerst 2018 

https://myalbum.com/album/YfpwP1TCQJtt 
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Agenda 
- Ma. 21 januari ............ Pauzesport en pleinsport 

- Wo. 23 januari ........... Pauzesport en pleinsport  

- Do. 24 januari ............ Repetitie kleuterkoor en schoolorkest 

- Vr. 25 januari ............. Actie Abong Mbang 

- Ma. 28 januari ............ Pauzesport en pleinsport 

- Wo. 30 januari ........... Pauzesport en pleinsport 

- Do. 31 januari ............ Activiteit Kunstmenu KIDS (groep 5 en 6) 

- Vr. 1 februari ............. Opa-en-omamiddag (alle groepen) 
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Open podium voor Kinderen van Abong Mbang 

Vrijdag 25 januari is het zover: onze jaarlijkse actie voor ons vaste goede doel ‘De Kinderen van Abong 

Mbang’. Dit jaar houden wij een open podium dat u kunt bezoeken. Zo zamelen we geld in voor het 

weeshuis in Kameroen.  

 

Ook verzamelen we ongebruikte tandenborstels voor een 

hygiëneproject dat wordt uitgevoerd op de school van het weeshuis. In 

de hal van Het Lichtruim en in groep blauw op Het Mereltje vindt u 

dozen waar u de nieuwe tandenborstels in kunt doen.  

 

Verzoek vanuit de organisatie: we zijn op nog zoek naar ouders die 

van 12.00 tot 12.45 uur willen helpen met de verkoop van koffie en 

thee in de hal. U kunt zich hiervoor aanmelden door een mail te sturen 

naar Anique Diepeveen: adiepeveen@regenboog-debilt.nl 

 

 

 

 
 
 

Opa-en-omamiddag 

Dit jaar organiseren wij weer een opa-en-omamiddag. Het duurt nog even, maar noteert u 1 
februari van 12.00 tot 14.00 uur vast in uw  agenda (en in die van opa’s en oma’s). Binnenkort 

ontvangt u een uitnodiging.  

 

Prikbord: Kleuterkerk  

 

In de bijlage vindt u een flyer over de kleuterkerkdienst van zondag a.s. in de Oosterlichtkerk. 

 

 

 

 

 

 

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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