
 
Reminder: Tevredenheidspeiling 

Graag herinneren wij u aan de tevredenheidspeiling waarvoor u vorige 
week een link heeft ontvangen. Het invullen kan t/m morgen (vrijdag 

27 april). Alvast bedankt!  
 

 
Foto-albums 
Veel leuke activiteiten de laatste tijd. De foto-ouder is druk geweest om 

alles in albums te zetten. Renate bedankt! Klik op de links hieronder 
om de foto’s te bekijken. Vanwege privacyredenen werken de links niet 

in de online versie van de nieuwsbrief.  
 
Koningsspelen groep 1 t/m 4 

Koningsspelen groep 5 t/m 8 
Natuurexcursie groep 5  

Natuurexcursie groep 6 
Schoolreis de Glind  
Theaterworkshop groep 6 

Bruiloft Juf Anique in groep 7 
 

 
Avondvierdaagse 
Beste ouders en verzorgers. Inschrijven voor de Avondvierdaagse kan 

nog t/m woensdag 2 mei d.m.v. deze link.  
  

Betalen kan t/m maandag 14 mei. Doe het geld in een envelop en 
noteer hierop de namen van de kinderen die meedoen. Lever de 
gesloten envelop in bij de leerkracht van uw kind(eren).   

 
Let op: alleen kinderen die zijn 

ingeschreven en waarvoor is 
betaald kunnen meedoen! Met 
vriendelijke groeten, Enisa 

Redzematovic, Annelies 
Dankbaar, Iméne Nater & 

Marjan Fretz  
  
Bij vragen neem gerust contact op via marjanfretz@gmail.com 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- wo 16 mei ................. Voorlichting Bureau Halt (groep 8) 

- wo. 16 mei ................ Luizencontrole (alle groepen) 

- do. 17 mei ................. Schoolfotograaf 

- vr. 18 mei .................. Schoolfotograaf 

- di. 22 mei .................. AC-vergadering 

- do. 24 mei ................. Koffie- en klasseninloop 

- vr. 25 mei .................. Natuurles (alle groepen) 

 

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

- Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei - 
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Nieuws over de nieuwbouw 

Afgelopen dinsdag ontving u van ons het concept van de 
brandbrief aan de gemeente. De brief is een initiatief van 

de MR en enkele ouders die op een speciale avond 
hierover van gedachten hebben gewisseld. Gisteren en 
vandaag heeft u de petitie bij de brandbrief kunnen 

tekenen. Er zijn al best veel handtekeningen binnen. 
Bedankt voor uw betrokkenheid! Mocht u niet in de 

gelegenheid zijn geweest om te tekenen, dan kunt u in de 
dagen na de vakantie bij de directie terecht om dit alsnog 
te doen.   Wij houden u op de hoogte over het vervolg van 

de actie.  Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties,  
kunt u terecht bij de directie of de MR via 

MRRegenboog99@gmail.com.  
 

 

 

 

Het schoolteam, de AC en de MR  

wensen u een heel fijne meivakantie toe! 

 

 
 

Tot maandag 14 mei! 

 
 
 

 

 

 

 
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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