
Vakantierooster 
Hierbij ontvangt u het concept vakantierooster voor komend jaar. De 

meeste vakanties zijn landelijk vastgesteld. Sommige worden op 
regionaal niveau bepaald. In ons geval in samenwerking met alle 

andere scholen in onze gemeente. Op dit moment zijn nog niet de 
studiedagen en roostervrije dagen bekend. Deze hoort u op een later 

moment. 
 

Herfstvakantie                  ma 22 oktober  t/m vr 26 oktober 2018 

Kerstvakantie                   ma 24 december 2018 t/m vr 4 januari 2019 

Krokusvakantie                 ma 25 februari  t/m vr 1 maart 2019 

Pasen/meivakantie            vr 19 april t/m vr 3 mei 2019 

Hemelvaart                      do 30 mei 2019 t/m vr 31 mei 2019 

Pinksteren                        ma 10 juni 2019 

Zomervakantie                  ma 22 juli  t/m vr 30 augustus 2019 

 

Luizencontrole 
Normaal gesproken is er op de eerste woensdag na een vakantie een 
luizencontrole door de luizenoudercommissie. Omdat er veel 

afmeldingen waren, is de controle verplaatst naar woensdag a.s. 23 
mei. Bent u ook in de gelegenheid om te komen helpen, dan bent u van 

harte welkom. We starten direct om 8.30 uur en het duurt maximaal 
een half uur. Bent u in de gelegenheid, laat het dan even weten aan de 

coördinator van de commissie Karen Buning (karen@buning.net). 
Alvast bedankt! 
 

Start blok 6 De Vreedzame School  
Deze week starten we met het laatste blok van het jaar. We vinden het 

belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud van de lessen van De 
Vreedzame School. 
 

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen 
mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van 

mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, 
leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering 
ervan.   Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen 

leren dat je dit terugziet  binnen de eigen families,  de klas, de school 
en de samenleving 

 
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

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

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

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

- wo. 30 mei ................ Theatervoorstelling (groep 4) 

- do. 31 mei ................. Sportdagen (groep 6-8) 

- di. 5 juni .................... Avond4daagse (dag 1) 

- wo. 6 juni .................. Avond4daagse (dag 2) 

- do. 7 juni ................... Avond4daagse (dag 3) 

- do. 7 juni ................... Studiedag team (leerlingen vrij) 

- vr. 8 juni ................... Avond4daagse (dag4) 

 

- Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei - 
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praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen 

veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen 
tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de  kinderen verschillen als vanzelfsprekend in 
plaats van eng of vreemd. In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen. Dat zijn 

geen dingen die je via een lesje kunt overdragen. We geven de lessen daarom in projectvorm, 
waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen,  interviews afnemen en 

werkstukken maken over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen 
of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.  
 

Naast deze lesactiviteiten is de manier 
waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met 

overeenkomsten en verschillen erg 
belangrijk. We proberen zo veel mogelijk 

acceptatie en waardering uit te dragen van 
overeenkomsten en verschillen in de eigen 
groep en de school. We maken kinderen  

bewust van eventuele vooroordelen en geven 
duidelijke grenzen aan  welk gedrag  niet 

meer kan, d.w.z. welk gedrag  haaks staat op 
de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in 
voor een goede voorbeeldfunctie  naar de 

kinderen. Met de lessen, onze eigen houding 
en met ondersteuning van de ouders hebben 

we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij 
ons op school prettig heeft, omdat  “anders 
zijn mag”.  

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

Van Pinksteren naar….. Aanstaande zondag 20 mei is er kinderwoorddienst in de Michaelkerk, de 
viering begint om 10:00 uur. 

Het is sinds Pasen een drukke tijd van feesten en vieren in de kerk. Pasen zelf is een groot feest 

omdat we vieren dat Jezus voor ons is opgestaan uit de dood. Veertig dagen daarna is het 
Hemelvaart, weer een bijzondere gebeurtenis als Jezus naar God zijn Vader gaat, en weer tien 

dagen later is het dan het feest van Pinksteren waar de Geest over de leerlingen van Jezus 
komt. De Geest die komt als een Helper, voor de leerlingen en voor ons als Jezus er niet meer. 
En hoe wonderlijk werkte die Geest bij die leerlingen? De leerlingen konden hem of haar niet 

zien, wel voelen. En door de Geest konden ze ook heel goed spreken over Jezus en het 
voorbeeld dat hij was voor alle mensen. Dat Jezus was opgestaan uit de dood met Pasen, is al 

best moeilijk om te geloven, zeker als je het niet zelf hebt gezien. Hoe zou dan die Geest 
gewerkt hebben? Komen wij nu nog steeds mensen tegen die ons boeien met hun verhalen, die 
altijd precies het goede weten te zeggen? Daar gaan we met elkaar over nadenken en praten in 

onze eigen ruimte. Kom je ook?  

Noteer ook alvast het volgende feest: op zondag 3 juni is het feest van de Eerste Heilige 
Misschien interessant om even te checken - in het Jeugdjournaal van afgelopen donderdag 10 

mei werd uitgelegd wat de Eerste Heilige Communie is.  

Note: Ook  van De Regenboog doen er enkele leerlingen mee aan de Eerste Heilige Communie. 
In de viering zal het thema De Regenboog een plek krijgen. 

Prikbord: Flyer zomerprogramma Mens De Bilt (zie bijlage) 

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. 

 


