
Vanuit de directie 
Onverwachts en met een nare aanleiding waren wij opeens even terug op De 
Regenboog. Heel vertrouwd en toch tegelijkertijd heel vreemd na het mooie afscheid dat 
wij in februari hadden. Wij zijn blij dat we in deze spannende fase met corona, de 
afronding van de nieuwbouw, verhuizing en de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar 
een bijdrage hebben kunnen leveren om alles goed te laten verlopen. Na de vakantie 
gaan wij ons weer richten op onze bovenschoolse functie bij Stichting Delta en het 
uitbouwen van ons eigen bedrijf dat wij recent zijn gestart. 
 
Zoals u kon lezen in een van de vorige nieuwsbrieven gaan Wilma Jochem en Sabine Kors 
het van ons overnemen als waarnemend directie. Wij hebben er alle vertrouwen in dat 
zij op kundige wijze, samen met een hecht, betrokken en professioneel team vorm zullen 
geven aan de eerste periode in het nieuwe gebouw. Achter de schermen zullen wij nog 
meedenken en meepraten, maar we zijn niet meer zichtbaar in de school aanwezig.  
 
De komende dagen gaan wij samen met het team aan de slag met de verhuizing en het 
inrichten. Wij wensen u een heel fijne vakantie toe! 
 

Karin Brascamp & Douwe Bilder 

_________________________________________________________ 

 

Klassenfoto’s 
Het bleek wel mogelijk om de foto’s te bekijken, maar niet altijd om ze te downloaden. 
Dolf heeft ons daarom voorzien van een nieuwe link. Dit keer naar een Google Drive. Wij 
hopen dat iedereen hier goed mee uit de voeten kan. Heeft u nog vragen, laat het ons 
dan weten. Om privacyredenen werkt de link niet in de online versie van de nieuwsbrief. 

_________________________________________________________ 

 
Sport- en speldag 
Morgen sluiten we het jaar af met een feestelijke sport- en speldag bij KV NOVA/Irene 
Beach. De dag start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. U brengt en haalt uw 
kind(eren) bij de sportvelden. De kinderen melden zich – in sportkleding - tussen 8.20 en 
8.30 uur bij hun leerkracht. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken (voor het 
fruitmoment en het lunchmoment) mee; de AC zorgt nog voor iets extra’s. Wij wensen 
iedereen veel plezier en bedanken de hulpouders en Sebastiaan Klok voor de organisatie. 

 

_________________________________________________________ 
 

 

Financieel nieuws vanuit de AC 
 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Afgelopen jaar was het ook voor de Activiteiten Commissie anders dan voorgaande jaren; 
festiviteiten die vanwege de coronaperiode niet door zijn gegaan, gemaakte 
overeenkomsten m.b.t. het schoolreisje die geannuleerd moesten worden, opstekers 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  

- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

 
- Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 augustus - 
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regelen voor de leerkrachten, e.a. Een gevolg hiervan is dat de AC een deel van de ontvangen ouderbijdragen niet heeft 
besteed. Dit bericht is bedoeld om hier duidelijkheid over te verschaffen, zodat iedereen weet dat het geld alsnog op 
een goede manier besteed gaat worden. 
 
Vanuit de AC is naar aanleiding van het bovenstaande besloten om het niet bestede geld te gebruiken in het volgende 
schooljaar waardoor de ouderbijdrage volgend jaar eenmalig lager dan de 70 euro van dit jaar zal worden. 
 
Echter de kinderen die nu in groep 8 zitten (en dus deze zomer De Regenboog zullen verlaten) kunnen niet meer 
profiteren van dit besluit. Daarom heeft de AC tevens besloten dat het niet bestede deel van de bijdragen uit groep 8 
terugbetaald wordt aan de ouders/verzorgers. De exacte bedragen worden bepaald als dit schooljaar is afgelopen en 
alle gemaakte kosten zijn meegenomen in de financiële afsluiting van het schooljaar. 
 
Hopelijk is de situatie volgend schooljaar weer zoals we gewend zijn en kunnen de kinderen weer optimaal genieten van 
de jaarlijkse activiteiten en de spullen die hiervoor nodig zijn. 
 
Wilt u meedenken over de activiteiten en financiën van de AC? Kom dan naar de Algemene Leden Vergadering in het 
nieuwe schooljaar (geplande datum is 10 september 2020). 
 

Vriendelijke groet, de AC 

_____________________________________________________________________________ 

Informatie opening en eerste schooldag 
Eindelijk is het zover… Op maandag 31 augustus starten wij in ons prachtige, nieuwe gebouw! Hier hoort natuurlijk een 
feestelijke opening bij! In de laatste vakantieweek ontvangt u hier meer informatie over, maar wij willen alvast een klein 
beetje laten weten hoe dit eruit gaat zien. Wij starten de dag om 8.30 uur met een officiële opening op het schoolplein. 
Hierna zullen de leerlingen de schooldag starten en verspreid over de dag zullen er voor hen meerdere feestelijke 
momenten zijn. U als ouder bent natuurlijk ook erg nieuwsgierig naar hoe het gebouw er van binnen uitziet. Op deze 
dag zullen er twee momenten zijn, ’s ochtends en ’s middags, waarop u de kans heeft een rondje door het gebouw te 
laten lopen. Wij kijken er enorm naar uit! 
 
In de laatste week van de zomervakantie ontvangt u van ons uitgebreide informatie over de gang van zaken in de 
nieuwbouw én de feestelijke eerste schooldag. Houd uw mail en Social Schools in de gaten. 

____________________________________________________________________________ 

Wij wensen iedereen een heel fijne vakantie toe! 
 

 
 
 

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. 


