
Personeelsnieuws 
Op vrijdag 24 november is Sabine Kors afwezig in groep 6. Zij wordt 

worden vervangen door Esther Grootendorst (vaste invaller uit de 
invalpool). Op vrijdag 24 november is ook Eva Beumer afwezig in groep 
1-2 Rood. Zij wordt worden vervangen door Bibi vd Ven (vaste invaller 

uit de invalpool). 
  

Sinterklaas op De Regenboog 
De stoomboot is gelukkig goed in ons land 
aangekomen. Op 5 december brengt de 

Sint een bezoek aan De Regenboog. Wij 
nodigen u van harte uit om de Sint welkom 

te heten op het plein.   
 

Kerst 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen 
voor kerst. Dit jaar is de schoolbrede viering in de Opstandingskerk aan 

de beurt. Wij informeren u op een later moment over de details, maar 
noteert u donderdagavond 21 december alvast in uw agenda’s! 

 
Inloopspreekuur verhuizing en tijdelijke huisvesting 
Tijdens de eerste dag van het inloopspreekuur wisten een flink aantal 

ouders ons te vinden met vragen over de verhuizing en de tijdelijke 
huisvesting. Ook Pascal Frank (oudergeleding MR) was aanwezig. 

Vandaag, donderdag 23 november, staat de deur open gedurende de 
voortgangsgesprekken in de klassen. Van harte welkom! 
  

 
 

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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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- 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 

- vr. 24 november ......... Muziekles na schooltijd: slagwerk 

- di. 28 november ......... Muziekles na schooltijd: blokfluit 

- di. 28 november ......... AC-vergadering 

- wo. 27 november ........ Creamiddag groep 6-7-8 

- vr. 1 december ........... Creamiddag groep 3-4-5 

- vr. 1 december ........... Muziekles na schooltijd: slagwerk 

- di. 5 december ........... Sinterklaas op De Regenboog! 
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