
 

Herfstvakantie ma 21 okt  t/m vr 25 okt 2019 

Kerstvakantie ma 23 dec 2019 t/m vr 03 januari 
2020 

Krokusvakantie ma 24 feb  t/m vr 28 feb 2020 

Paasvakantie vr 10 april t/m ma 13 april 2020 

Meivakantie ma 27 april t/m vr 8 mei 2020 

Hemelvaart do 21 mei 2020 t/m vr 22 mei 2020 

Pinkstervakantie ma 1 juni t/m vr 5 juni 2020 

Zomervakantie ma 20 juli t/m vr  28 augustus 2020 

 
Studiedag 1 vr 18 okt 

Studiedag 2 ma 6 jan 

Studiedag 3 vr 21 feb 

Studiedag 4 do 18 juni 

 

BSO en Delta 

Op enkele scholen van onze stichting is vorige week een brief verspreid over 

de samenwerking tussen de BSO’s en de stichting Delta. De kern is dat 

stichting Delta de kwaliteit van de BSO’s wil verhogen en daarom aan het 

onderzoeken is met welke partner voor kinderopvang dat het beste kan. Op 

De Regenboog is de brief niet verspreid en is de discussie niet aan de orde, 

omdat onze samenwerkingspartner al vanaf het begin van het 

nieuwbouwtraject duidelijk is. Samen met de Stichting Kinderopvang De Bilt 

(peutergroep en buitenschoolse opvang) gaan wij IKC De Regenboog vormen. 

In dit IKC werken we vanuit één pedagogisch concept. Kinderen krijgen te 

maken met één team De Regenboog dat bestaat uit de pedagogisch 

medewerkers van de peutergroep, de buitenschoolse opvang en de 

leerkrachten van de school. Binnen het nieuwe gebouw delen wij ruimtes en 

stemmen we de organisatie op elkaar af. Gedurende het komende jaar zullen 

wij u met regelmaat over de voortgang van de samenwerking informeren. 

 

Eindfeest   

Volgende week vrijdag is het eindfeest. De kinderen worden op de gewone tijd 

op school verwacht in sportieve kleding (ook graag insmeren!) en kunnen daar 

om 14.00 uur weer worden opgehaald. De kinderen hoeven geen fruit/drinken 

mee te nemen; wel brood (in een zakje voorzien van naam).  
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Agenda 
- do. 11 juli ................. Rapportgesprekken (groep 1-7) 

- ma. 15 juli ................ Pauze- en Pleinsport 

- di. 16 juli .................. Afscheidsavond groep 8 

- wo. 17 juli ................. Pauze- en pleinsport 

- do. 18 juli ................. Ceremonie plaatsen tijdcapsule nieuwbouw 

- vr. 19 juli .................. Eindfeest 

 
* Zomervakantie: ma. 22 juli t/m vr. 30 augustus * 

 

 

 

afmaken 

 

Kalender 2019-2020 

Begin volgend jaar ontvangt u van ons de bekende kalender met daarop 

alle relevante informatie over de planning voor 2019-2020. Hieronder 

vindt u nogmaals het vakantierooster en daarbij de studiedagen die 

inmiddels in overleg met de MR zijn vastgesteld 

 

 

 

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


Nieuwbouw 

De nieuwbouw vordert gestaag. Inmiddels is de fundering gestort en worden de eerste muren voorbereid 

(zie foto). De contouren van het gebouw en de indeling worden in grote lijnen al zichtbaar. Donderdag 

18 juli zullen wij in de middag met de kinderen van de groepen 3 t/m 7 naar de bouwplaats gaan om 

daar om 13.00 uur samen met de wethouder de tijdcapsule (opnieuw) in de fundering te plaatsen. 

 

      

 
 

Prikbord: Zomerprogramma Mens De Bilt 

De zomervakantie komt eraan, en dat betekent dat er weer een hoop mensen op vakantie gaan, voor de 

kinderen die niet op vakantie gaan hebben we geprobeerd leuke dingen te organiseren. 

Week 1 - 22 t/m 26:  Buitensport programma Mens (zie bijlage) 

Week 2 - 29 t/m 2:   Mad Science vakantie week(georganiseerd door Mad Science, zie tekst   

                                        hieronder) en daarnaast buitensport programma Mens (zie bijlage) 

Week 3 - 5 t/m 9:  Buitensport programma Mens (zie bijlage) 

Week 4 - 12 t/m 16:  Buitensport programma Mens (zie bijlage) 

Week 5 - 19 t/m 23:  Sport middagen Buurtsportcoach (zie bijlage) 

Week 6 - 26 t/m 30:  Mad Science vakantie week(georganiseerd door Mad Science, zie tekst             
                                        hieronder) en daarnaast buitensport programma Mens (zie bijlage) 

Wetenschappelijk Zomerplezier! 

Van 29 juli tot en met 1 augustus en van 26 augustus tot en met 29 augustus organiseert Mad Science 

een vierdaags zomerkamp bij Jongerencentrum W4 (Weltevreden 4, de Bilt). Kids van 7-11 jaar 

experimenteren met o.a. katapults en chemische zaklampen daarnaast veel plezier hebben op het Crazy 

Kamp. 4 dagen met eigen thema, van 09.00-16.00, incl. lunch, snacks & drinken, deskundige begeleiding 

van Mad Sciènce professoren, labjas en take-home experimenten. Lanceer je kind de zomer in! Klik hier 
voor meer informatie en hier voor inschrijven. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
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. 

http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp
https://inschrijven.mad-science.nl/
mailto:directie@regenboog-debilt.nl

