
Nieuwbouw & tijdelijke huisvesting 
Nu bekend is dat de school 
daadwerkelijk gaat verhuizen, zijn 

we direct gestart met de 
voorbereidingen. Het contact met 

verhuisbedrijven is gelegd en we 
we maken plannen voor de 
inrichting van de tijdelijke 

huisvesting. Intussen werkt de 
architect aan de verfijning van het 

ontwerp. Deze mooie beelden 
willen we graag met u delen. De 
nieuwbouw en verhuizing is een vast agendapunt op de vergadering 

van de MR. Heeft  vragen en/of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht 
bij de MR of natuurlijk rechtstreeks bij de directie.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Fotoalbum 
In de digitale nieuwsbrief die via ParnasSys is verzonden treft u links 

aan die verwijzen naar het digitale fotoalbum van de sponsorloop en 
het zwemfestijn van groep 7. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- vr. 3 november .......... Creamiddag (groep 3-4-5) 

- ma. 6 november ......... Techniekles 

- di. 7 november ........... Kunstmenu KIDS ‘Roodkapje’ (groep 3-4) 

- do. 9 november .......... Dag van Respect 

- do. 9 november .......... Natuurexcursie ‘De Boswerf’ (groep 3) 

- do. 9 november .......... Kunstmenu KIDS ‘Plaatselijke figuren’ (groep 5) 

- vr. 10 november ......... Kunstmenu KIDS ‘Langs de Limes’ (groep 6) 

- ma. 20 november ....... School versieren voor Sinterklaas 

- di. 21 november ......... Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- di. 21 november ......... Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- wo. 22 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- do. 23 november ........ Voortgangsgesprekken groep 1 tot en met 7 

- do. 23 november ........ Voorlopig-adviesgesprekken groep 8 

- vr. 24 november ......... Creamiddag groep 3-4-5 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Week van Respect 

Volgende week is de Week van Respect. In het hele land worden op scholen gastlessen gegeven 
en is er extra aandacht voor het onderwerp. Zo ook op De Regenboog. Anne Brommersma 
(wethouder gemeente De Bilt) zal in de groepen 7 en 8 een gastles verzorgen.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Van harte! 

De volgende kinderen zijn jarig in november. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 

November   

1 Aster Dutilh (2007) 7 

1 Yun Nan Smits (2009) 4 

2 Boïs Jongerius (2012) 1/2 Oranje 

3 Yonah Angenent (2007) 7 

3 Tes Verschuur (2013) 1/2 Blauw 

7 Lou Roode (2006) 7 

14 Sem Janshen (2010) 3 

16 Sarah da Silva (2010) 4 

18 Bram Brink (2008) 6 

18 Daan Brink (2008) 6 

20 Sarah Schonk (2007) 7 

25 Joep Rigters (2008) 6 

27 Zakaria Benaoudja (2012) 1/2 Rood 

29 Joris Vermeulen (2007) 7 

30 Jits Bijlsma (2012) 1/2 Rood 

 
 
Personeelsnieuws 

Op woensdag 8 november heeft Eva Beumer (groep Oranje) een cursusmiddag. Vanaf 12.00 uur 
wordt groep Oranje verdeeld over de groepen Blauw en Rood. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


