
Luizencontrole 
De luizencontrole in de groepen 3 t/m 8 is vandaag niet doorgegaan 

door een tekort aan hulpouders. We willen u daarom dringend vragen 
thuis te controleren. Ontdekt u luizen, dan horen wij graag van u. 

 
CITO-Eindtoets 

Gisteren hebben de leerlingen van groep 8 de resultaten van de 
landelijke eindtoets mee naar huis gekregen. Er zijn diverse aanbieders 
van eindtoetsen waar scholen uit kunnen kiezen. Binnen de stichting 

Delta hebben wij gekozen voor de versie van het CITO. De eindtoets 
speelt geen grote rol bij het opstellen van het advies voor het VO (zoals 

dat vroeger wel het geval was). In een enkel geval kan een hoger 
uitgevallen score wel aanleiding zijn voor een ouder om plaatsing op 
een hoger niveau op het VO aan te vragen. 

 
We zijn blij dat de scores in de meeste 

gevallen heel goed bij de adviezen passen. 
Daarnaast zijn we blij met de gemiddelde 
score die ruim boven het landelijke 

gemiddelde ligt. Een mooie bevestiging van 
8 jaar hard werken door de leerlingen, 

ouders en de leerkrachten!  
  
Formatie 

De afgelopen tijd hebben wij achter de schermen hard gewerkt aan de 

formatie. De formatie is de verdeling van de leerkrachten over de 

groepen. Met de andere scholen binnen de stichting Delta is 

afgesproken om de formatie op 1 juni te communiceren. Ook geven wij 

dan inzicht in de wijze waarop wij op De Regenboog de extra gelden 

vanuit de overheid om werkdruk te verlagen gaan inzetten. 

 

Vanuit de MR: Ouders in actie voor nieuwbouw  

Onlangs heeft een aantal ouders het initiatief genomen om een 

brandbrief te schrijven aan de wethouder en gemeenteraad omdat zij 
zich zorgen maken over de voortgang van het nieuwe schoolgebouw. 

Deze brief is naar alle ouders gestuurd en iedereen is verzocht de 
hierbij horende  petitie te tekenen.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

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

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

- do. 31 mei ................. Sportdag (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) 

- ma. 11 juni ................ Kunstmenu KIDS ‘Tweetakt’ (groep 7) 

- do. 14 juni ................. Lessen Regenboogkinderkoor 

- do. 14 juni ................. MR 
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Graag willen we iedereen bedanken die de petitie heeft ondertekend. Er zijn ongeveer 200 

handtekeningen verzameld! Onlangs heeft een gesprek met de huidige wethouder en een aantal 
ouders plaatsgevonden. Hierbij waren ook de betrokken ambtenaren (projectleider vanuit de 
gemeente en verantwoordelijke ambtenaar voor onderwijshuisvesting) aanwezig. De ouders 

hebben in dit gesprek hun zorgen geuit.  In dit gesprek is teruggekeken naar het doorlopen 
proces en zijn de nu te nemen stappen besproken.             

 
De gemeente is voornemens een nieuw voorstel voor 
de nieuwbouw eind september bij de raad in te 

dienen (deze termijn vanwege het zomerreces). Om 
onze brandbrief en petitie zo veel mogelijk kracht te 

geven, zal deze daarom eind augustus naar de 
gemeenteraad en wethouder verstuurd 

worden. Hopelijk is de formatie van het college van 
B&W dan ook afgerond en is duidelijk wie als 
wethouder verantwoordelijk wordt in deze kwestie. 

We hebben afgesproken dat de gemeente ook het 
oudercomité op de hoogte houdt van de 

ontwikkelingen, dus wordt vervolgd! 
 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact 

opnemen met oudersregenboogdebilt@gmail.com of 
een van de betrokken ouders aanspreken op het 

schoolplein. 
 

Vanuit de AC 

Commissie Feesten & Vieringen is op zoek naar jou! 

 
De commissie Feesten & Vieringen is op zoek naar ouders die willen helpen bij het organiseren 
van de feesten op school. De afgelopen jaren zijn er de meest sprankelende feesten 

georganiseerd door Sandra, Jannelies, Iris en Siska. Alleen gaan ze de commissie dit jaar 
verlaten. Via deze weg willen wij deze geweldige moeders bedanken voor alle inzet en 

gezelligheid voor de kinderen!  
 
Wij, Femke en Michelle, zitten nog in de commissie en hebben versterking nodig. Wat doen wij 

eigenlijk precies?  
 

De commissie Feesten & Vieringen draagt zorg voor de 
organisatie van en ondersteuning bij (feestelijke) activiteiten. 
Wij organiseren Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de 

schoolreis en het eindfeest. Om de 6 weken komen we bij 
elkaar om de activiteiten voor te bereiden. De koffie, thee en 

koekjes staan dan gezellig klaar.  Per feest of viering maken 
we een duidelijke taakverdeling. Denk aan; 

- Per feest en/ of viering twee coördinatoren voor 
leerkrachten en ouders  

- Boodschappen halen 

- Aanwezigheid bij het feest en/of viering 
- Ouders vragen om te helpen  

 
Zin in veel gezelligheid en om mee te helpen? Meld je dan aan bij Femke 
(bakker.fem@gmail.com)   of Michelle (michelle.los1982@gmail.com) 
 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

In de bijlage een flyer over Zondagspret door Mens De Bilt en PKN-De Bilt. 
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Prikbord: Fietsroute Biltsheerlijk 

Graag informeren wij u over nieuw ontwikkelde fietsroutes door Biltsheerlijk voor jong en oud in 

de Gemeente de Bilt. Stichting Biltsheerlijk wil lokaal en milieuvriendelijk voedsel de normaalste 
zaak van gemeente De Bilt maken. Biltsheerlijk zet zich lokaal in voor een gezond en 
milieuvriendelijk voedselsysteem. Met deze acties en concrete resultaten zetten zij gezond, 

duurzaam geproduceerd voedsel in de schijnwerpers. www.biltsheerlijk.nl 

Op zaterdag 2 juni geeft wethouder Sport Madeleine Bakker het startschot in Westbroek. In de 
bijlage vindt u diverse informatie over deze fietsroutes en het persbericht wat naar de kranten is 

gestuurd door Biltsheerlijk. 

Prikbord: Flyer Run for Kika 
 
STEUN JIJ ONS OOK?  

Wij, Marjolein Linschoten (groep Blauw) en Cathalijn Corsten 
(moeder Phileine-groep Blauw en Olivier-groep Oranje) rennen voor 

KIKA! 
 
Want nog steeds redden 1 op de 4 kinderen met kanker het niet. Kika 

wil de kans op genezing verhogen naar 95%. Dat is haalbaar maar 
hiervoor is nog veel geld nodig voor onderzoek. Hulp is daarbij 

onmisbaar! 
 
Inmiddels trainen wij al weken voor deze 5 km-loop in Eindhoven op 1 juli a.s. We willen daarbij 

een snelle tijd neer zetten en 5 km binnen 30 minuten afleggen.  
 

JIJ SPONSORT ONS TOCH OOK? 
 
Ga naar www.runforkika.nl/sponsor en steun ons team! Je maakt bovendien kans 

op fantastische prijzen! Alvast heel hartelijk dank! 
 

Marjolein Linschoten & Cathalijn Corsten  (team My Private Gym) 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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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