
Paasviering 
Op donderdag 29 maart is er paasviering op school. 

We starten deze dag met een gezamenlijke viering in 
de hal van Het Lichtruim. Het schoolkoor zal een 
aantal liederen zingen. Daarna zijn er verschillende 

activiteiten in de groepen. 
 

Zo wordt er in de klas een paaslunch georganiseerd. 
Voor alle kinderen is er een matze, een 
minikrentenbol, een ei en wat te drinken. Deze lunch 

wordt verzorgd door de AC. Als dit voor uw kind(eren) 
niet voldoende is, wilt u dan zelf wat extra’s voor de 

lunch meegeven. Voor de ochtend moeten kinderen zelf fruit en drinken 
meenemen.  
 
Nieuwbouw De Regenboog 
Het is enige tijd geleden dat wij u 

informeerden over de stand van zaken 
rond de nieuwbouw. Tijd voor een update. 

 
Volgens planning zou het oude 
schoolgebouw van De Regenboog in de 

maand mei gesloopt worden. Aansluitend 
zou met de start van de nieuwbouw 

worden begonnen, zodat we september 
2019 in het nieuwe gebouw zouden 
kunnen starten.   

 
Vanwege diverse redenen heeft het aanbestedingstraject om een 

bouwer te selecteren vertraging opgelopen. De aanbesteding neemt 
daardoor meer tijd in beslag dan eind vorig jaar was voorzien. De 
gemeente heeft daarom het besluit genomen de sloop uit te stellen en 

antikraak in het schoolgebouw onder te brengen. 
 
Op korte termijn zal er overleg zijn tussen school en de gemeente met 
op de agenda het aanbestedingstraject en de gevolgen hiervan voor de 

datum van oplevering van het nieuwe schoolgebouw. Wij zullen u zo 
spoedig mogelijk informeren over de uitkomsten van dit overleg.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma. 26 maart ............. Weekopening Pasen 

- ma. 26 maart ............. Verkoop T-shirts 

- wo. 28 maart ............. Meet the professor (groep 8) 

- wo. 28 maart ............. Verkoop T-shirts 

- do. 29 maart .............. Paasviering 

- vr. 30 maart .............. Goede Vrijdag (alle leerlingen vrij) 

- ma. 2 april ................. Tweede Paasdag (alle leerlingen vrij) 

- wo. 4 april ................. Schoolreis 

- do. 5 april .................. Voorlichting Bureau Halt (groep 8) 

- ma. 9 april ................. Techniekles 

- wo. 11 april ............... Natuurexcursie groep 5: Robin Hood 

- vr. 13 april ................. Natuurexcursie groep 6: Robin Hood 

- vr. 13 april ................. Opa-en-oma-middag 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Verkoop schoolshirts 

Het is de gewoonte dat onze kinderen tijdens uitstapjes, zoals de schoolreis, hun schoolshirt 
dragen. Schoolshirts kunnen worden aangeschaft via de AC en kosten 7,50 euro. Maandag 26 
maart om 8.30 uur en woensdag 28 maart om 14.00 uur is er een verkoopmoment in de hal van 

school. De oudershirts voor de schoolreis ontvangt u via de leerkracht. 
 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 
Palmpasen in de Opstandingskerk: Aanstaande zondag is het Palmpasen. Op zaterdag gaan we starten 

met het versieren van de palmpaasstokken. Komen jullie ook? We starten om 15.00 uur in de 

Opstandingskerk. Zie ook de flyer in de bijlage. 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 

Op weg naar Pasen met de kinderen  

 

Zaterdag 24 maart kun je je Palmpasenstok komen versieren!  

Kinderen zijn op zaterdag 24 maart van 14 tot 16 uur van harte welkom bij het Parochiecentrum om (als 

het kan samen met een ouder) aan de slag te gaan en een mooie Palmpasenstok te versieren. Graag 

vooraf aanmelden bij het parochiesecretariaat (info@katholiekekerkdebilt.nl) en vermeld of je zelf een 

palmpasenstok hebt. Wij zorgen voor spullen om te versieren. 

 

Zondag 25 maart - Palmzondag  

Zo'n mooie Palmpasenstok wil je natuurlijk wel laten zien! Op zondag 25 maart is het kinderwoorddienst. 

Breng je eigen, versierde Palmpasenstok mee dan kan je meelopen in de optocht! Na de inleiding in de 

kerk, gaan we naar onze eigen ruimte en zien en horen hoe Jezus de laatste week van zijn leven beleefde. 

Er waren mensen die hem trouw bleven, er waren ook mensen die boos op hem waren. Wat vinden wij 

daar nu van? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 en in het folderdisplay in de hal van de school. 


