
Paasviering 

Samen vieren is belangrijk op De Regenboog. Feestdagen tillen ons uit boven 

de dagelijkse gang van zaken en geven ruimte en rust voor ontmoeting en 

plezier. Zo ook op donderdag 26 maart tijdens de paasviering. Het was een 

gezellige dag waarin samen werd gespeeld, gegeten en geknutseld. 

Hoogtepunt was de schoolbrede viering in de grote hal. Het was een viering 

voor en door kinderen (goed gedaan groep 8!) met medewerking van het 

officiële Regenboogkoor (wat klonk het goed! Hieronder enkele foto’s. Meer 

zien? Kijk dan op Social Schools, waar u o.a. filmpjes kunt bekijken. 

 

 
 

 
 
Aankondiging tevredenheidspeilingen 

Eens in de twee jaar houden alle scholen van de stichting Delta in het kader 

van de kwaliteitscyclus een tevredenheidspeiling onder alle ouders, 

personeelsleden en een deel van de kinderen. In de bijlage ontvangt u een 

brief met daarin meer informatie over de peiling. Een link, om de vragenlijst in 

te vullen, ontvangt u via de bij ons bekende mailadressen.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- do. 5 april .................. Repetitie Regenboogkoor 

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

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

- do. 12  april ............... Repetitie Regenboogkoor 

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

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

- di. 17 april ................. Dag 1 centrale landelijke eindtoets groep 8 

- wo. 18 april ............... Dag 2 centrale landelijke eindtoets groep 8 

- wo. 18 april ............... Veldvoetbaltoernooi groep 5-6 

- wo. 18 april ............... AC-vergadering 

- do. 19 april ................ Dag 3 centrale landelijke eindtoets groep 8 

- do. 19 april ................ Repetitie Regenboogkoor 

- do. 19 april ................ MR-vergadering 

- vr. 20 april ................. Koningsspelen 

- di. 24 april ................. Fairtradedag 

- wo. 25 april ............... Veldvoetbaltoernooi groep 7-8 

 

- Meivakantie: vrijdag 27 april t/m vrijdag 11 mei- 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Opa-en-oma-middag 

Op vrijdag 13 april a.s. vindt de opa-en-oma-middag plaats. In de bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

uitnodiging die u door kunt sturen naar de grootouders van de kinderen.  

 

Verzoek: We zijn op zoek naar enkele ouders die ons willen helpen tijdens de start van de 

middag om 12.30 uur. Het gaat dan om het ontvangen van de grootouders en het schenken 

van koffie en thee. U kunt zich aanmelden door een mailtje te sturen of ons even aan te 

spreken. Alvast bedank! 

 

Avondvierdaagse 

De Avondvierdaagse vindt dit jaar plaats van 5 t/m 8 juni. Ook De Regenboog loopt dit jaar weer mee. 

 

Marjan Fretz (ouder van Livia en Oona) en Enisa Redzematovic (ouder van Emin) nemen 

namens de ouders (de vierdaagse is geen activiteit van de AC) de organisatie weer op zich 

(dank daarvoor). Zij kunnen echter nog wat extra handen gebruiken. Wie wil er dit jaar 

meehelpen? U kunt zich melden bij Marjan, Enisa of bij de directie.  

 

Van harte! 

De volgende kinderen zijn jarig in april. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

APRIL   Groep 

3 Tess Jansen (2006) 8 

5 Oona Binnekamp (2010) 4 

6 Finn van der Bleek (2007) 7 

9 Damian van Apeldoorn (2013) 1/2 Rood 

9 Asli Kaya (2008) 6 

9 Hasret Kaya (2008) 6 

11 Jort Meijers (2009) 5 

16 Sil Lock (2011) 3 

19 Jack Gerritsen (2013) 1/2 Blauw 

20 Lily van Bruggen (2012) 1/2 Blauw 

20 Chayen Verkuil (2011) 3 

21 Minke la Roi (2013) 1/2 Rood 

23 Juno Dutilh (2009) 5 

23 Anass Sarmi (2009) 5 

23 Wisal Sarmi (2009) 5 

24 Floris van der Kuil (2010) 4 

28 Fleur van Tienen (2009) 5 

29 Floris Clarijs (2008) 6 

30 Soukaina el Harrichi (2008) 6 

 
Nieuwbouw De Regenboog 

Wij hebben inmiddels gedetailleerdere informatie van de gemeente ontvangen over de voortgang van de 

nieuwbouw. Vorige week informeerden wij u over de mislukte aanbesteding. In de eerste ronde bleek er 

binnen de gestelde randvoorwaarden geen aannemer beschikbaar. Met het niet ontvangen van een 

geldige inschrijving is de doorlopen aanbestedingsprocedure officieel beëindigd. In het verlengde hiervan 

is een nationale niet-openbare onderhandelingsprocedure met aannemers opgestart. Deze heeft een 

doorlooptijd tot 12 juni, waarna op 15 juli bij goede afronding, de opdracht wordt gegund aan de gekozen 

aannemer. Hierna kan na de zomervakantie de sloop en de bouw starten. De geplande opleverdatum 

verschuift in deze planning van zomervakantie 2019 naar kerstvakantie 2019.  

 

Het is een misverstand dat er anti-kraakbewoning in het 

oude gebouw aan de Aeolusweg zou zijn. Er gaan geen 

mensen wonen. Anti-kraak betekent in ons geval dat er 

overdag gebruik gemaakt wordt van enkele ruimtes door 

mensen die een maatschappelijke of culturele activiteit 

organiseren (denk aan een schildercursus o.i.d.). Het doel is 

hetzelfde, nl. dat het gebouw niet gekraakt wordt. 

 

>> 

 

 

 

 



 

Ook al kunnen wij er om diverse redenen niet altijd over communiceren, achter de schermen zijn wij druk 

met de gemeente in de slag om het proces vlot te laten verlopen. Uiteraard willen wij zo kort mogelijk in 

de tijdelijke huisvesting verblijven en zien wij enorm uit naar het nieuwe gebouw.  

 

Wij vinden het fijn om te merken dat u als ouders meeleeft. Een aantal ouders heeft ons gevraagd hoe ze 

kunnen helpen. Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan het, namens de ouders, afgeven van een signaal 

van urgentie aan de gemeente. Hierover heeft de MR deze week gesproken tijdens een ingelaste 

vergadering. Op 19 april gaat de MR verder met dit plan. De MR vraagt hierbij hulp en nodigt enkele 

ouders uit om mee te komen praten en denken over het ontstane plan. U ontvangt daarover binnenkort 

een aparte uitnodiging. U kunt zich aanmelden via de bekende mailadressen van de directie of 

rechtstreeks bij de MR via mrregenboog99@gmail.com.    

 

Ook als u niet op donderdag 19 april mee kunt praten en -denken, maar u wel iets kwijt wilt, dan horen 

wij graag van u. U kunt denken aan suggesties, opmerkingen en/of vragen. Ook horen wij graag van u als 

er behoefte is aan een bijeenkomst waarbij vragen rechtstreeks aan ons en de gemeente gesteld kunnen 

worden. Wordt vervolgd… 

 

Schoolreis 

Wij kijken terug op een heel leuke schoolreis. Op drie verschillende plekken (Duinrell, Oud Valkeveen en 

De Glind) is enorm genoten door kinderen, leerkrachten en ouders. Op Social Schools heeft u diverse 

berichten hierover kunnen zien. Hieronder een impressie van het bezoek van groep Rood aan De Glind. 

Alle hulpouders willen wij bedanken voor hun goede zorgen voor de kinderen. AC; bedankt voor de 

organisatie.  

 

   
 
 
Afwezigheid Wilma 

Zoals u misschien wel weet, is onze intern begeleider Wilma Jochem al enige tijd afwezig i.v.m. 

rugproblemen. Het betreft een zware hernia, waardoor zij voorlopig niet kan werken. De meeste IB-taken 

(zoals het bijwonen van gesprekken e.d.) worden overgenomen door Douwe en Karin. Voor een deel van 

de taken hadden wij tot nu toe geen oplossing weten te vinden. Het betreft dan vooral het werken met 

kleine groepen kinderen (RT e.d.). Ook voor deze taken is het nu gelukt een oplossing te vinden. Vanaf 

volgende week zal Yvonne de Groot (een bekende IB-er uit onze stichting) 4 middagen op De Regenboog 

komen werken. Wij zijn blij dat wij Yvonne bereid hebben gevonden om in te vallen. De ouders van de 

leerlingen die met haar gaan werken krijgen hierover apart bericht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
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