
Formatie 

Het is gelukt om de laatste vacature in groep Oranje in te vullen. 
Veronique van der Bildt zal een duo gaan vormen met Ellen van Eck. 

Wij zijn blij met haar komst. In de laatste nieuwsbrief van dit jaar zal 
zij zich aan u voorstellen. Ook de andere nieuwe leerkrachten zullen 
zich daarin presenteren. 

 
Doorschuifmiddag 

Op woensdag 11 juli is de doorschuifmiddag. Alle kinderen gaan die 
middag een kijkje nemen in hun nieuwe groep. Ook kunnen zij 
kennismaken met de nieuwe leerkracht.  

 
De kinderen ontmoeten de volgende leerkrachten op de 

doorschuifmiddag: 
 
 

  

 

 

 

 
* De nieuwe leerkracht voor groep Rood kan er helaas niet zijn tijdens de 

doorschuifmiddag.  

** Marleen komt een deel van de ochtend. In de middag is juf Sabine in de groep. 

 
Laatste schooldag 

Voor de groepen 1 tot en met 7 is vrijdag 13 juli de laatste schooldag. 

De kinderen zijn die dag al om 12.00 uur uit! Wij realiseren ons dat 

wij dit tijdstip pas laat communiceren. Onze excuses daarvoor. Laat het 

Douwe of Karin weten als dit een probleem voor u oplevert. Dan 

werken wij graag mee aan een oplossing.  

 
 

 
 

Groep 1-2 Blauw Anique Diepeveen 

Groep 1-2 Oranje Ellen van Eck 

Groep 1-2 Rood Lisette van Rossum* 

Groep 3  Els van Atten 

Groep 4 Els Firet 

Groep 5 Gerbert Gerritsen 

Groep 6 Eva Beumer 

Groep 7 Marleen Sederel** 

Groep 8 Cecile Eurlings/ Frank de Bruin 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- di. 10 juli ................... Opvoering eindmusical voor grootouders 

- di. 10 juli ................... Afscheidsavond groep 8 en ouders 

- wo. 11 juli ................. Uitzwaaimoment groep 8 (door alle groepen) 

- wo. 11 juli ................. Doorschuifmiddag (groep 1-7) 

- do. 12 juli .................. Eindfeest 

- vr. 13 juli .................. Laatste schooldag 2017-2018 om 12.00 uit! 

- ma. 27 augustus ........ Eerste schooldag 2018-2019 

 

- Zomervakantie: maandag 16 juli t/m vrijdag 24 augustus - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


 

Eindfeest 
Donderdag 12 juli is het weer zover! Dan hebben we op de 
Regenboog het eindfeest voor alle kinderen van groep 1 tot en met 

7. De kinderen mogen, op de normale tijd, op school gebracht 
worden. We verwachten de kinderen in sportieve kleding en ze 

hoeven geen fruit en lunch mee te nemen. We vertrekken 
klassikaal vanaf school naar de velden van Nova en daar zullen 
allerlei leuke spelletjes klaarstaan. De kinderen gaan onder 

begeleiding van ouders deelnemen aan de spelletjes. Wat fijn dat er 
zoveel ouders zich hebben aangemeld om te komen helpen! Aan het eind van de dag zijn alle 

kinderen weer op school waar u ze op de normale tijd kunt ophalen. Vanwege de tijdelijke 
huisvesting is er dit jaar voor gekozen geen gezamenlijke  eindborrel te organiseren. 

Desalniettemin zal het voor de kinderen een topdag worden!  
 
Lezen in de zomervakantie 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die tijdens de 
zomervakantie niet lezen 1 à 2 AVI-niveaus terugvallen. Dit wordt 

‘zomerverval’ of ‘zomerdip’ genoemd. Het is dus belangrijk om ook 
in die lekker lange zomervakantie te blijven lezen! 
De openbare bibliotheek heeft van 1 juli t/m 31 augustus de 

VakantieBieb-app: boeken voor kinderen en volwassenen, gratis te 
downloaden, ook als je geen lid bent. Als je wilt (blijven) oefenen 

met AVI-lezen, kun je behalve boeken lezen ook oefenen met deze 
sites:  
 

www.leestrainer.nl 
www.avi-lezen.nl 

 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 
Hallo allemaal, Het is bijna zover. Het grootste feest van het jaar komt eraan: het 

VakantieBijbelFeest (VBF)! Op 22 en 23 augustus is het weer één groot feest! Het zou leuk zijn 
als JIJ ook komt. Het thema van dit jaar is: “Zoek het uit”; Durf jij met ons op onderzoek uit te 
gaan? Het VBF is voor alle kinderen van de basisschool.  Het zijn 2 geweldige dagen vol met 

muziek, gezelligheid, knutselwerkjes, toneel en een super gaaf middagprogramma. Tussen de 
middag wordt het eten verzorgd; dat wordt smullen! Het VBF begint om 10:00uur, de deuren 

gaan om 9:40uur open. De dagen duren tot 15:00uur. Alle activiteiten vinden plaats in en 
rondom de Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a De Bilt. We hopen jullie allemaal te 
ontmoeten op deze geweldige dagen! 

 
Op zondagmorgen 20 augustus 2017 om 10:00uur worden deze 2 geweldige dagen afgesloten 

met een kerkdienst voor jong en oud in de Dorpskerk. Iedereen van harte uitgenodigd! 
 
Voor meer info: www.dorpskerkdebilt.nl/inhoud/vakantiebijbelfeesten 

Zie ook de flyer die als bijlage is meegestuurd met de nieuwsbrief. 

 
 
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. 

http://www.leestrainer.nl/
http://www.avi-lezen.nl/
http://www.dorpskerkdebilt.nl/inhoud/vakantiebijbelfeesten

