
Afval scheiden 

Een nieuwe school, een nieuwe start, oftewel een mooie kans om de            

afvalscheiding van IKC De Regenboog onder de aandacht te brengen bij           

de leerlingen, leerkrachten en alle gebruikers      

van ons gebouw. 

Gemeente De Bilt wil het aandeel restafval       

verlagen en daarvoor is het op de juiste        

wijze scheiden van grondstoffen belangrijk.     

Wij gaan hier als IKC een bijdrage aan        

leveren. In ieder lokaal staan sinds dit       

schooljaar 3 prullenbakken. 

 

Terugblik Startgesprekken 

Op maandag en woensdag hebben de startgesprekken plaatsgevonden.        

Bijna iedereen heeft zich via Social Schools kunnen inschrijven. Deze          

manier van plannen willen wij de rest van het schooljaar graag           

doorzetten. Het was fijn om iedereen in het nieuwe schoolgebouw te           

kunnen ontvangen en spreken. 

 

Contact met de leerkracht 

Zoals u voor de start van het schooljaar in ons informatieboekje van            

IKC De Regenboog heeft kunnen lezen zijn de leerkrachten op 2           

manieren bereikbaar: via mail of telefonisch. Leerkrachten checken hun         

mail voor en na, maar niet onder schooltijd. Zijn er na 8.00 uur             

dringende zaken voor die dag, dan kunt u dus beter bellen dan mailen.             

De school is weer bereikbaar onder het vertrouwde nummer:         

030-2211088. 

U kunt de leerkracht ook informeren door een briefje mee te geven aan             

uw kind of de leerkracht aan te spreken bij het uitgaan van de school.              

Privéberichten sturen via Social Schools is vanaf dit schooljaar niet          

meer mogelijk. 

 

Een bericht van Els Firet 

Zoals u wellicht gehoord en/of gezien hebt, verwachten mijn vriend Bas           

en ik begin november ons eerste kind. Het gaat allemaal goed met ons,             

maar vanwege mijn gezondheid en die van het kindje ben ik           

genoodzaakt iets eerder rust te nemen dan gedacht. Deze week heb ik            

mijn werkzaamheden afgerond en ik zal verder niet meer aanwezig zijn           

op school. 

In februari loopt mijn zwangerschapsverlof weer af en dan zal ik de            

muzieklessen en al mijn andere taken weer vol enthousiasme         

oppakken. Natuurlijk zullen wij ook van ons laten horen als de baby            

geboren is!  

  



Herhaling privacybeleid 

Op onze school laten wij u met beeldmateriaal graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames                

worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, kampen,         

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze opnames te zien zijn. Als school zijn                

wij daarom erg geholpen met uw toestemming. U kunt, zoals wij gemeld hebben in nieuwsbrief               

nr. 1 toestemming geven via Social Schools. 

 

Ouderbijdrage 

Op 10 september vond de ALV van de activiteitencommissie plaats. Net zoals de leerkrachten              

hadden de ouders van de AC (activiteitencommissie) een filmpje opgenomen. Tijdens deze ALV             

presenteerde de AC ook haar jaarcijfers en heeft u kunnen reageren op het vastgestelde bedrag               

van €70 voor de ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u een betaalverzoek voor ouderbijdrage            

2020-2021 via de mail. 

 

Plaatsing berging 

Deze week is er flink geklust op het schoolplein. Bij de ingang is een mooie               

berging gebouwd. Hier kan al het speelmateriaal voor de onderbouw gestald           

worden zoals de fietsen & stepjes of schepjes voor in de zandbak. Ook             

materialen voor de midden- en bovenbouw en de BSO zoals de goaltjes            

staan hier opgeslagen. Er wordt op dit moment nog gewerkt aan een            

(veilige) doorgang naar het Cruijff Court zodat de kinderen in de pauzes ook             

hier kunnen spelen. 

 

Fietscontrole (groep 5 t/m 8) 

Met de zomerse temperaturen van deze week lijkt de herfst ver weg.            

Toch worden de dagen steeds korter en dan is het extra belangrijk            

dat uw kind op een goede, veilige fiets rondrijdt. Ieder jaar           

organiseren wij in het kader van de verkeerslessen een fietscontrole.          

Wij doen dit in samenwerking met de firma Mastwijk. De          

fietscontrole zal op woensdag 14 oktober in de ochtend plaatsvinden.          

Wij zijn op zoek naar (handige) ouders die tussen 12.00 en 14.00            

uur hierbij kunnen helpen. Wie vindt het leuk om te komen helpen?            

U kunt zich aanmelden bij Marleen van groep 7:         

msederel@regenboog-debilt.nl . Meer info over de fietscontrole vindt        

u in de bijlage. 

 

Inventarisatie voorschoolse opvang 

Beste ouders van de Regenboog, 

 

Nu we allemaal gewend zijn op de mooie nieuwe locatie, staan           

wij graag even stil bij eventuele aanvullende wensen rondom         

de opvang. Wij zijn benieuwd of er behoefte is aan          

voorschoolse opvang. Dit zou dan op schooldagen zijn van 8          

uur ‘s ochtends tot tien voor half 9. Om deze behoefte te peilen             

starten wij met een inventarisatie. Mocht u interesse hebben in          

deze opvangvorm, wilt u dit dan mailen naar        

s.vanderkaaij@kinderopvang-debilt.nl . Vermeld u dan ook      

even om welke dagen het gaat?  

Bij voldoende aanmeldingen, gaan wij u hier verder over         

informeren. 

 

Hartelijke groet, 

 

Simone van der Kaaij 
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Oproep: techniekouders gezocht 

Vorige week hebben wij een bericht geplaatst met een oproep voor hulpouders. Wat fijn dat er                

al zoveel aanmeldingen zijn binnengekomen via de link. Wij komen helaas nog wat             

techniekouders tekort.  

Maandag is de eerste ronde van de technieklessen en zoals het er nu uitziet, hebben wij niet                 

genoeg hulpouders om de lessen door te kunnen laten gaan. Wij hopen dat er toch nog ouders                 

zich aanmelden. 

 

Technieklessen 

Al een aantal jaren worden er op een aantal maandagen in het            

schooljaar technieklessen gegeven in alle groepen. Wij maken        

gebruik van de ‘Techniektorens’. In deze torens zitten per         

groep allerlei leuke activiteiten op het gebied van techniek         

waar de leerlingen mee aan de slag gaan. De leerlingen werken           

in kleine groepjes en bij elk groepje is begeleiding van een           

ouder nodig. Vindt u het leuk om een groepje leerlingen te           

begeleiden? U kunt dit op dit formulier aangeven. Ook kunt u al            

aangeven op welke data u kunt helpen. Technisch inzicht is          

hierbij geen vereiste.  

 

Creamiddagen in ateliers (groep 3 t/m 8) 

In het nieuwe schoolgebouw hebben we weer de beschikking tot          

fijne ruimtes om de creativiteit en expressie van kinderen te          

stimuleren. Dit doen wij tijdens de creamiddagen. Dit jaar gaan de           

kinderen met 6 verschillende creatieve activiteiten aan de slag.         

Tijdens de creamiddagen werken de kinderen in klasdoorbroken        

groepen. Dankzij de inzet van hulpouders kunnen we opdrachten         

aanbieden die normaal niet in ons aanbod passen. Hierbij kunt u           

denken aan het maken van een collage, textiel bewerken, kleien,          

etc. Al deze onderdelen vallen binnen de discipline ‘beeldende         

vorming’. De groepen 6, 7 & 8 gaan een collage maken a.d.h.v. een foto van zichzelf. Zou u een                   

foto van uw zoon/dochter kunnen mailen naar: edweger@regenboog-debilt.nl Ook gaat de           

bovenbouw een stop-motionfilmpje maken. Hiervoor zal in overleg met Yurena (groep 7) aan             

een aantal kinderen worden gevraagd of zij hun telefoon willen gebruiken. 

 

Oproep: materialen creamiddagen! 

Voor de creamiddagen zijn wij op zoek naar de volgende materialen: 

- (schone) sokken, lappen stof en knoopjes (maken sokpop) 

- Tijdschriften 

- Kranten 

 

De eerste creamiddagen zijn volgende week. Spaart u met ons mee?  

De materialen kan uw zoon/dochter inleveren in zijn/haar eigen klas. 

 

 

 

Prikbord 

 

In de bijlage vindt u een flyer van gymsport, de gezins-Uit-agenda van Domstad Kids en een flyer van                  

steunpunt Mantelzorg i.v.m. de Wereld Alzheimer dag. 
 

 

 

 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx3upQFHjCUjbIKzNnJ9sHrroNzHPQ7XSjz_FKXB0AgsUhPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdx3upQFHjCUjbIKzNnJ9sHrroNzHPQ7XSjz_FKXB0AgsUhPg/viewform
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