
Koningsspelen 

Vandaag vonden de Koningsspelen plaats. De groepen 1 t/m 4 deden sport- en 

spelactiviteiten rondom het gebouw. De groepen 5 t/m 8 gingen naar de 

sportvelden van FC De Bilt om daar samen met andere scholen sportief aan de 

slag te gaan. Het was prachtig weer, we hebben genoten! Mens De Bilt en 

hulpouders bedankt voor de organisatie! 

 

 

Fairtradedag 2018 

Onze gemeente is een zogenaamde 

fairtradegemeente. Sinds enkele jaren zijn ook 

de scholen van de stichting Delta fairtrade 

gecertificeerd. Dit betekent in eerste instantie 

dat er bij het inkoopbeleid rekening mee wordt 

gehouden. Eén keer per jaar, gedurende de 

fairtradeweek, staan we ook met de kinderen 

stil bij dit onderwerp. Aanstaande dinsdag 

wordt er in alle klassen een les gegeven over 

het onderwerp. Groep 5 krijgt bezoek van 

iemand van de organisatie die een gastles komt 

geven. 

 

Relatie met onze waarden: 

Het zijn van een fairtradeschool past goed bij waarden van waaruit wij als 

school handelen.  Denk bijvoorbeeld aan de waarden ‘verantwoordelijkheid’ en 

‘respect’. In de praktijk vertaalt zich dit naar een inkoopbeleid waarbij wij 

zoveel mogelijk fairtradeproducten de voorkeur te geven. 

 

Relatie met de missie: 

In de missie van de school stellen wij dat we kinderen willen helpen de wereld 

te begrijpen. Daarnaast streven we ernaar dat kinderen later een positieve 

bijdrage aan de wereld zullen gaan leveren. Door kinderen kennis te laten 

maken met fairtrade geven we input voor de keuzes die ze later zelf gaan 

maken. 

 

Doelstelling: 

Het is niet ons doel om kinderen ‘over te halen’ om fairtradeproducten te gaan 

gebruiken. Het doel is om kinderen kennis te laten maken met het onderwerp 

en om hen te leren dat er verschillende overwegingen zijn als je iets gaat 

kopen. 

 
 
Tevredenheidspeilingen 

U heeft inmiddels de uitnodiging om deel te nemen aan de 

tevredenheidspeiling ontvangen. We streven ernaar om een hoge respons te 

krijgen. De uitkomsten spelen een belangrijke rol binnen onze kwaliteitscyclus. 

U kunt de vragenlijst invullen tot aan de meivakantie (vrijdag 27 april). Heeft 

u geen link ontvangen, laat het dan weten. We sturen u deze alsnog toe. 

Alvast bedankt voor uw medewerking!  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- 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/


 

 
Vervanging Wilma Jochem 

Vorige week informeerden wij u over de afwezigheid van onze IB’er Wilma Jochem i.v.m. rugproblemen 

(hernia). Ook konden wij melden dat wij vervanging hebben gevonden voor de RT-taken in de persoon 

van Yvonne de Groot. Douwe Bilder en Karin Brascamp zullen de IB-taken van Wilma overnemen. Het lijkt 

ons goed om nog even uit te leggen wat de verschillen tussen RT- en IB-taken zijn, dit bleek niet voor 

iedereen even duidelijk. 

 

RT = remedial teaching: het (vaak buiten de klas) werken met kleine groepjes kinderen (soms 

individueel) om specifieke leerdoelen extra aandacht te geven. 

 

IB = interne begeleiding: de coördinatie rondom trajecten met leerlingen met een specifieke 

onderwijsbehoefte (zorgleerlingen), zoals het maken van handelingsplannen, het voeren van ouder-

gesprekken, de contacten met externe partijen e.d.  

 

Spreek ons gerust aan met uw vragen over RT en IB en de afwezigheid van Wilma Jochem.  

 
 

Nieuws vanuit de MR over de nieuwbouw 

Gisteravond heeft een aantal ouders de MR-vergadering 

bijgewoond om te praten over de nieuwbouw. We hebben 

gezamenlijk gekeken naar het proces en de stand van zaken. 

Duidelijk is geworden dat ouders zich zorgen maken over de 

voortgang van de nieuwbouw. Daarom hebben we gezamenlijk 

besloten om een brief en een petitie op te gaan stellen richting 

de gemeente. Wij hebben twee kundige ouders bereid gevonden 

om het voortouw te nemen bij het schrijven van de brief aan de 

gemeente. Zodra deze brief opgesteld is, zullen wij deze 

communiceren met alle ouders. Mocht u nog zaken hebben die 

absoluut in deze brief zouden moeten staan, dan wil ik 

verzoeken om dit te mailen naar MRRegenboog99@gmail.com. 

Daarbij hopen we natuurlijk dat u allemaal de komende petitie 

wilt ondertekenen. Vriendelijke groet, MR De Regenboog 

 

 

Nieuw foto-album opa-en-omamiddag en schoolreis Duinrell 

Een fotoverslag van opa-en-omamiddag in de groep 3 t/m 8 vindt u hier. Het album over de 

schoolreis van de groepen 6-7-8 naar Duinrell hier. I.v.m. privacyoverwegingen is de link niet 

beschikbaar in de online versie van deze nieuwsbrief. Foto-ouders bedankt voor het maken van de 

foto’s en het album!  

 

 

Avond4daagse 2018 

Na onze oproep in de vorige nieuwsbrief hebben twee extra 

ouders zich opgegeven om de avondvierdaagse te helpen 

organiseren. Wat ontzettend fijn! De commissie bestaat nu uit 

Enisa Redzematovic, Annelies Dankbaar, Iméne Nater en 

Marjan Fretz. Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u 

informatie over de Avond4daagse  die dit jaar van dinsdag 5 

juni tot vrijdag 8 juni plaatsvindt (de groepen 1-2 lopen alleen 

op de woensdag tijdens de zogenaamde ‘vaantjesavond’. 

Uiteraard hebben we veel ouders nodig, die een groepje willen 

begeleiden. Ook hierover vindt u informatie in de brief in de 

bijlage.  
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In memoriam: Rita Hoenderboom 

 

 

 

Afgelopen vrijdag is Rita Hoenderboom in haar woonplaats Bredevoort overleden.  
 
Rita was de eerste leerkracht van De Regenboog. Op 26 januari 2006 startte zij de 
eerste kleutergroep met een handjevol kinderen in het oude gebouw aan de 
Aeolusweg. Een bijzondere tijd waarbij volop gepionierd moest worden. Rita keek met 
veel voldoening en plezier terug op deze tijd.  
 
Na enkele jaren werd Rita de intern begeleider van de school. In die rol kon ze haar 
passie en tomeloze inzet voor het welbevinden van kinderen niet alleen inzetten voor 
haar klas, maar voor de school als geheel.   
 
Rita hield er enorm van om samen met haar man op reis te gaan. Tijdens hun fiets- en 
wandelvakanties deden ze vele bestemmingen, dichtbij en ver weg, aan. Rita hield wel 
van een sportieve uitdaging en ging tijdens de tochten ook het beklimmen van bergen 
niet uit de weg.  Samen met een team vanuit de stichting Delta deed Rita in 2011 mee 
aan Alpe d’HuZES en fietste zij op één dag 3 keer de alpenreus Alpe d’Huez op voor het 
Kankerfonds.    
 
Drie jaar geleden zou Rita met vervroegd pensioen gaan om samen met haar man de 
wereld verder over te gaan fietsen en wandelen. Zover kwam het helaas niet, want op 
ongeveer datzelfde moment werd bij Rita darmkanker geconstateerd. De afgelopen 
drie jaar heeft ze nog diverse tochten kunnen maken. Niet fietsend of wandelend, maar 
met de camper die inmiddels was aangeschaft.   
 
Rita is tijdens haar ziekte altijd betrokken gebleven bij onze school. Ze volgde alles op 
de voet en had regelmatig contact met diverse teamleden. Een deel van het team is 
afgelopen woensdag naar de herdenkingsbijeenkomst in Bredevoort geweest.  
 
Wij wensen Rita’s echtgenoot Vincent, familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.     

 

 
 

De voorkant van de rouwkaart, een foto genomen tijdens één van haar reizen. 

 

 
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. 


