
Laatste nieuwsbrief 2017-2018 

Voor u ligt de 38ste en laatste nieuwsbrief van 2017-2018. De 
nieuwsbrief is naast het sociale platform Social Schools ons 

belangrijkste communicatiemiddel. Wekelijks informeerden we u over 
belangrijke zaken rondom de school. We vinden het fijn om te merken, 
dat de nieuwsbrieven goed werden gelezen. Heeft u suggesties, vragen 

of opmerkingen dat weet u ons te vinden! 
 

De eerste nieuwsbrief van 2018-2019 ontvangt u in de laatste week 
van de zomervakantie. Aan het begin van het jaar ontvangt u een 
papieren versie, daarna kunt u onze nieuwsbrief alleen digitaal lezen 

via mail, Sociaal Schools en Twitter.  
 

Laatste schooldag: 12  uur uit 
Vrijdag a.s. zijn de kinderen om 
12.00 uur uit en begint de 

zomervakantie. Het is de gewoonte 
op deze laatste dag dat de kinderen 

niet naar buiten komen met de 
leerkracht, maar dat u naar binnen 
komt om de kinderen te halen in de 

klas. Op deze manier is er alle 
gelegenheid om elkaar een fijne 

vakantie te wensen. We doen de 
deuren daarvoor een kwartier eerder 
open, nl. om 11.45 uur. 

 
Let op: De kinderen van groep 1-2 kunnen worden gehaald in Het 

Lichtruim. Zij wachten op de tribunetrap in de grote hal.  Dat is 
handiger voor ouders die kinderen in meerdere klassen hebben.   
 

Zoals u weet, gaat Lisette van Rossum na de vakantie een nieuwe 
uitdaging op een andere plek aan. Vrijdag om 12.00 uur is er in de 

grote hal van Het Lichtruim gelegenheid om afscheid te nemen. Van 
harte welkom!  

 
Start van het nieuwe schooljaar 
Waarschijnlijk bent u bezig met de 

voorbereidingen voor de vakantie die 
voor de deur staat. Op school 

hebben wij de blik echter alweer op 
de start van het nieuwe jaar. Bij de 
start van het jaar zijn er enkele 

belangrijke momenten die we nu al 
graag onder de aandacht brengen. 

Noteer de data alvast in uw agenda: 
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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  

Agenda 

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

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

- ma. 27 augustus ........ Koffie- en klasseninloop  

 

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

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Maandag 27 augustus: Koffie-en klasseninloop 

U kunt uw kind(eren) de klas inbrengen en gezellig even blijven om de leerkracht een hand te 
geven en om de klas te verkennen. Aansluitend is er koffie-inloop waarbij u enkele teamleden, 
de directie en elkaar kunt ontmoeten.  

 
Donderdag 6 september: Informatieavond 

Tijdens de informatieavond in de klassen hoort u van de leerkrachten de bijzonderheden rondom 
het aankomende jaar. Aansluitend aan de informatieavond is er gelegenheid om een drankje te 
blijven drinken en om te toosten op het nieuwe schooljaar (een aparte uitnodiging volgt begin 

volgend jaar). 
 

Dinsdag 11 + donderdag 13 september: Startgesprekken 
Tijdens de startgesprekken bespreekt u met de leerkracht de zaken die voor u belangrijk zijn 

voor het komende jaar. Dit gesprek is de start van de eerste (van drie) perioden 
handelingsgericht werken met groepsplannen (HGW). Een aparte uitnodiging volgt begin 
volgend jaar. 

 
Een nieuw jaar betekent vaak ook een nieuwe leerkracht. Soms zelfs een leerkracht die nieuw 

op De Regenboog komt werken. Dat is soms best spannend. Om die reden stellen onze nieuwe 
collega’s zich aan het einde van deze nieuwsbrief aan u voor.  
 

Schriften en werkboeken 
Aan het einde van ieder schooljaar krijgen de leerlingen de schriften en werkboeken van de 

verschillende vakgebieden en de inhoud van hun multomap mee naar huis. Misschien leuk om te 
bewaren of om nog eens door te bladeren.  
 

Schriften en werkboeken: 
Het is goed om te vermelden dat niet alle bladzijden van alle werkboeken altijd zijn ingevuld. Dit 

heeft er- mee te maken dat de verwerking van de lessen op verschillende manieren gebeurt en 
niet altijd door het maken van een bladzijde in een werkboek. Een verwerking kan bijvoorbeeld 
ook bestaan uit het maken van opdrachten op de computer (een presentatie, webpaden, 

oefensoftware etc.), een coöperatieve werkvorm of een andere creatieve verwerkingsvorm. Dit 
past helemaal bij onze visie en het streven naar gedifferentieerd, boeiend onderwijs. In zo’n 

geval blijft de desbetreffende pagina in het werkboek leeg.  
 
Bij het inkijken van de werkboeken en schriften zult u ook 

merken dat niet alle lessen zijn nagekeken (gecorrigeerd) 
door de leerkracht. Ook dit is een bewuste keuze. Het 

feedback geven op het werk van leerlingen is zeer belangrijk 
en een bewezen succesfactor voor effectief onderwijs. Er zijn 
echter vele manier waarop dit kan gebeuren. Denk aan het 

samen klassikaal bespreken, het onderling bespreken tussen 
leerlingen, het zelf laten nakijken etc. In zulke gevallen zult u 

dus niet altijd een volledig gecorrigeerde les in een schrift 
aantreffen.  
 

Toetsboeken: 
Aan het einde van ieder blok/hoofdstuk maken de kinderen een zogenaamde methodetoets. 

Deze toetsen maken de kinderen dan vaak in een speciaal hiervoor bestemd toetswerkboek. 
Omdat deze toetsen meerdere jaren gebruikt worden en dus hetzelfde blijven, geven wij deze 

toetswerkboeken niet mee naar huis. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze toetsen, dan kunt u 
deze gedurende het jaar altijd inzien op school.   
 

Terugblik 

Het afgelopen jaar hebben wij, naast de verhuizing en het traject van de nieuwbouw, een aantal 

onderwijskundige speerpunten gehad waaraan gedurende het jaar is gewerkt. De zogenaamde 

leerteams zijn met de volgende onderwerpen bezig geweest: 

 



 
 

Cultuur 

 

Het leerteam cultuur heeft zich 

vooral bezig gehouden met 

coördineren van het eerste jaar 

van de muziekimpuls. Op de 

agenda stonden het schoolkoor, 

het schoolorkest en coaching van 

de leerkrachten. Volgend jaar is 

het tweede jaar van de impuls 

(later meer).  

 

 

 

 

Meer- en hoogbegaafdheid 

 

Drie leerkrachten van het 

leerteam HB hebben de opleiding 

‘talentbegeleider’ bij Novilo 

gevolgd. Samen met het team is 

er visie ontwikkeld en is er beleid 

voor de komende jaren 

opgesteld. Ondertussen werd het 

geleerde toegepast in de 

wekelijkse meerklas. HB blijft ook 

in 2018-2019 een speerpunt. 

 

 

 

 

Taal-spelling 

 

Onder leiding van het leerteam is 

de methode STAAL Taal & 

Spelling geïmplementeerd. De 

methode werkt vanuit de 

nieuwste didactiek en combineert 

een krachtige geleide instructie 

door de leerkracht (spelling) met 

ruimte voor creativiteit voor de 

leerlingen (taal).   

 

 
 

 

ICT 

 

Het leerteam ICT heeft zich o.a. 

beziggehouden met het verder 

invoeren van Snappet (groep 7-

8) en het werken met 

Chromebooks. Daarnaast is er 

een leerlijn mediawijsheid 

ontwikkeld. 

 

 

 
 

 

Lezen  

 

De focus van het leerteam lezen 

heeft in het afgelopen jaar 

gelegen op leesbevordering en op 

het borgen van de methode 

begrijpend lezen. In groep 3 is de 

nieuwe methode Lijn 3 

ingevoerd.  

  

 
 

 
Wilt u meer lezen over het afgelopen jaar, dan verwijzen we u naar het jaarverslag 2017-2018. 

 
Foto-album 
Er is een nieuw My-album beschikbaar. Klik hier om naar het fotoalbum over de 

avondvierdaagse te gaan. We bedanken de foto-ouder voor deze en de andere fotoboeken van 
dit jaar. 

 
 

https://myalbum.com/album/tRAHs1nosq7a


Natuurlessen 

Slootbeestjes vissen, water zuiveren, afval scheiden, naar de kinderboerderij…. Zomaar wat 
thema’s die wij de afgelopen tijd aan bod hebben laten komen bij de natuurlessen. De laatste  
natuurles ging over bijen. Er kwam een imker langs met een bijenkast die ons van alles geleerd 

heeft hierover. Ontzettend leuk!  
 

 
Leuk om de geboeide interesse bij de kinderen te zien en ook leuk om zelf weer een hoop 
nieuwe dingen te leren.  

 
Meer weten over bijen? De imker van imkerij Mellinde in 

Maartensdijk heeft op 14 juli een open dag. Zie: 
http://www.mellinde.nl/ 

 
Note: Namens de kinderen en leerkrachten bedanken wij 
de natuurouders voor de mooie bijdrage aan het nog 

aantrekkelijker maken van het onderwijs op De Regenboog! 
 

Even voorstellen… 
Ondanks het lerarentekort, dat echt merkbaar wordt in het onderwijs zijn wij blij dat het gelukt  
is om goede nieuwe collega’s te vinden die het Regenboogteam komen versterken. Hieronder 

stellen zij zich aan u voor. U mist Marleen nog hieronder. Die stelt zich de volgende keer voor. 
               

 

Een nieuw gezicht op De Regenboog. Je vertrouwde werkplek 

inruilen voor een onbekende, soms moet je dat doen. Omdat 

een andere werkplek leidt tot nieuwe ontdekkingen en 

ontmoetingen. Voor mij betekende dit een overstap van de 

Theresiaschool in Bilthoven naar De Regenboog. Ik wilde graag 

naar een kleinere school waar alle groepen bij elkaar kunnen 

komen en waar een klein team samen met de ouders zorgt voor 

een fijne schooltijd. Binnen de Stichting Delta is het mogelijk 

een overstap te maken, en zo ging een wens in vervulling. Op 

de foto ziet u mij helemaal in mijn nopjes: op vakantie in een 

mooi land (Italië) met mooi weer en ik was ook in goed 

gezelschap van mijn man en dochter van 16. Heerlijk om dan 

veel boeken te lezen, lekker te eten en drinken en aan kunst en 

cultuur te doen!   

 

Hetzelfde probeer ik buiten de vakanties om ook, maar meestal 

lukt het op de een of andere manier een stuk minder… Ik hoop 

dat ik me snel thuis zal voelen op de Regenboog. Hier heb ik 

alle vertrouwen in, want Karin, Douwe en de rest van het team 

zorgden er al voor dat de nieuwkomers zich welkom voelden. 

Voor de vakantie kom ik nog even kennismaken met groep 5, 

die na de zomer bij Eva en mij in groep 6 komen. Tot 

binnenkort, maar eerst nog een heel fijne zomervakantie!  

 

               
 
Hallo, 

 

Mijn naam is Ellen van Eck en ik ben woonachtig te Bilthoven. Ik ben 

getrouwd en heb 3 kinderen van 16, 18 en 20 jaar. Mijn hobby's zijn 

o.a. tennis en lezen. De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan 

in het kleuteronderwijs op diverse scholen.  

 

Ik heb heel veel zin om aan de slag gaan op De Regenboog! 

 

                                                          Ellen van Eck                

 

               

 
 

  

 

 

 

Marjolein Mimpen 

 

 

  

http://www.mellinde.nl/


 

Ellen de Weger 

 

Hallo allemaal, mijn naam is Ellen de Weger. Komend schooljaar werk ik 

vijf dagen op De Regenboog.  Ik sta vier dagen voor groep 1/2 Rood. Zelf 

ben ik opgegroeid in De Bilt, maar woon nu al een tijd in Utrecht. Na het 

behalen van mijn Academische PABO ben ik verder gaan studeren en heb 

ik de master Orthopedagogiek aan de Universiteit behaald.  

 

Tijdens mijn pre-master heb ik even op De Regenboog gewerkt. 

Afgelopen twee jaar heb ik gewerkt op basisschool De Zilvermaan in 

Maarssen. Ik heb veel zin in komend schooljaar en samen gaan we er 

een fijn en goed jaar van maken! 

 

               

 
Beste ouders/verzorgers en kinderen, 

 

Sport en gym, altijd al een passie van mij geweest. 

Als jong broekie ben ik opgegroeid in De Bilt. Nu woon 

ik samen met mijn vriendin Josephine en zoontje 

Lucas in het mooie Lunetten, Utrecht. Vroeger heb ik 

altijd waterpolo gespeeld in Bilthoven en op deze 

manier ben ik in aanraking gekomen met sport. Nu 

nog steeds sport ik ook in mijn vrije tijd en gaan wij 

er graag op uit. Op de basis- en middelbare school 

vond ik gym ook altijd leuk en daarom ben ik ook na 

de middelbare school naar de sportopleiding gegaan. 

Na het CIOS en de ALO ben ik gaan werken in De Bilt 

en nu ga ik aankomend schooljaar de gymlessen 

verzorgen op Basisschool De Regenboog. Ik heb er 

heel erg veel zin in! Tot snel allemaal.  

 

Groetjes, Sebastiaan  

                                                                                              Sebastiaan Klok 

               

 
 

De AC, de MR en het team van De Regenboog  

wensen u een heel fijne zomervakantie toe! 

 

 

 
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. 

 

 

  


