
Tijdelijke huisvesting 
De verhuizing komt snel dichterbij. Op school zijn we druk met het uitwerken 

van de details rondom de verhuizing en de periode in de tijdelijke huisvesting. 

Op dit moment worden de technische voorwaarden (zoals digiborden, internet 

en WIFI) in orde gemaakt. Daarnaast worden de afspraken rondom de 

dagelijkse gang van zaken uitgewerkt. 

 

 
 
 

 
 

 
 
     

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Hieronder vindt u enkele vragen die werden gesteld tijdens het 

inloopspreekuur en de bijbehorende antwoorden.  

 

Vraag: 

Hoe gaat het met brengen en halen (als ik kinderen in de onderbouw en de 

bovenbouw heb)? 

 

Antwoord: 

Bij ’t Mereltje wordt een aparte ingang naar het plein en de trap naar onze 

verdieping gecreëerd voor ons. Hierdoor zitten de ingang van de onderbouw 

en de bovenbouw niet ver van elkaar en kunnen ouders makkelijk halen en 

brengen op twee locaties.  
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

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

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

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

- vr. 8 december ........... Project ‘Blindspot’ (groep 7-8) 

- vr. 8 december ........... Muziekles (slagwerk) na schooltijd 

- di. 12 december ......... Actiedag PO (school dicht) 

- di. 12 december ......... Muziekles (blokfluit) na schooltijd 

- vr. 15 december ......... Muziekles (slagwerk) na schooltijd 

- di. 19 december ......... Bezichtiging tijdelijke huisvesting 

- do. 21 december ........ Kerstviering Opstandingskerk (alle groepen) 

- vr. 22 december ......... Leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 

- ma. 8 januari ............. Leerlingen vrij i.v.m. verhuizing 

 

- Kerstvakantie: vrijdag 22 december t/m maandag 8 januari - 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

Deze plek (de grens) tussen de gebouwen zal tevens de haal-en-breng-plek (verzamelplek) van De 

Regenboog worden. De leerkrachten brengen de kinderen aan het einde van de dag ook naar deze plek 

toe. De ouders van Wereldwijs staan wat meer aan de andere zijde van het plein. Hierdoor blijft het voor 

iedereen overzichtelijk. Het is goed om te benadrukken dat wij dus niet de voorzijde (hoofdingang) van 

Het Lichtruim en ’t Mereltje gaan gebruiken. 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vraag:  

Hoe worden de pauzes georganiseerd? 

 

Antwoord:  

De schooltijden van WereldWijs  zijn exact hetzelfde als die van De Regenboog. De schoolteams zijn 

onderling in gesprek over de pauzes. Er is veel ruimte rondom het gebouw. We kunnen ervoor kiezen om 

de scholen apart van elkaar pauzes te laten hebben, maar we zijn ook de kansen aan het onderzoeken 

(bijvoorbeeld in combinatie met Pauzesport) om af en toe dingen samen te doen. Binnenkort stellen we 

vast hoe we het gaan doen. 

 

Was u niet in de gelegenheid om vragen te stellen tijdens de inloop, dan horen wij graag op een andere 

manier van u. U kunt ons ’s ochtends bij de inloop aanspreken, mailen of bellen. Van harte welkom! 

 

Uitnodiging bezichtiging: 

Wij kunnen ons voorstellen dat u en de kinderen zich nog 

niet zo’n goed beeld kunnen vormen van hoe het in het 

tijdelijke gebouw er straks aan toe gaat. Om die reden 

organiseren wij op dinsdag 19 december een kijkmoment in 

Het Lichtruim en ’t Mereltje. U bent van harte welkom om 

tussen 14.15 uur en 15.15 uur met uw kind(eren) te komen 

kijken naar onze tijdelijke verblijfplaats.  

 

De lokalen zijn dan natuurlijk nog niet ingericht, maar u kunt wel een goed beeld krijgen van de indeling en 

de routes van en naar de lokalen. Een aparte uitnodiging volgt, maar noteer dit moment alvast in uw 

agenda! 

 

Versieravond Kerst 
De versieravond waarop de school wordt versierd voor de kerstperiode komt te vervallen. 

 
 
 

 

Ingang voor groep  
3 t/m 8 in 

Het Lichtruim 

Lokalen Regenboog 
groep 1-2 in 
‘t Mereltje 

Regenboog 
‘verzamelplek’ 

 Ingang voor groep 1-2 
(doorsteek tussen 

pleinen) 

Lokalen Regenboog 

groep 3 t/m 8 in 
Het Lichtruim 



 
Van harte! 
De volgende kinderen zijn jarig in de maand december. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

DECEMBER   Groep 

1 Juliëtte Doeser (2010) 4 

1 Delano Visee (2011) 3 

2 Stijn Eikelenstam (2010) 4 

11 Kjell Weideman (2010) 4 

14 Maud van Donselaar (2008) 6 

15 Kick van der Ven (2006) 7 

19 Romano Hoogenberg (2006) 7 

20 Lars van Ziel (2011) 3 

21 Twan de Ron (2010) 4 

22 Chivano Verkuil (2007) 6 

25 Steven van de Vegte (2011) 3 

25 Danique Voorboom (2007) 6 

28 Amir Eddarraz (2008) 5 

30 Alette Meijers (2006) 7 

30 Nina van Straalen (2007) 6 

 

Sinterklaas 
Dinsdag 5 december komt Sinterklaas op bezoek. Wij verwachten hem rond 8.45 uur. Als u het leuk vindt, 

mag u op het plein wachten op zijn aankomst. De kinderen gaan gewoon om 8.20 uur naar hun eigen klas 

en komen met hun leerkracht naar buiten. De kinderen hoeven dinsdag 5 december geen fruit/drinken 

mee te nemen; wel brood/drinken. Wij gaan er een gezellige dag van maken! 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken   

 
Advent en Kerst in de Michaël-Laurenskerk - zondag 3 december kinderwoorddienst en 1ste advent. Op 

zondag 3 december is er weer kinderwoorddienst in de Michaël-Laurenskerk, de viering begint om 10:30 

uur. We weten het allemaal: wachten is saai! Maar....vérwachten is spannend! Nu verwachten we nog de 

komst van de Sint en wie weet heeft hij wel een cadeautje meegebracht. Daarna is het al heel snel Kerst. 

Kerst is ook een feest van blijde verwachting, het feest waarbij we vieren dat Jezus werd geboren. Een 

feest waarbij we elk jaar weer hopen en verwachten dat we met elkaar een begin maken om de wereld 

een beetje mooier te maken.  

Op de zondagen voor het kerstfeest bereiden we ons voor op het geboortefeest. Dit jaar doen we dat met 

verhalen van mensen die lang geleden ook al grote verwachtingen hadden en uitzagen naar de komst van 
Jezus, de komst van de vrede. Kom met ons luisteren naar de verhalen en bereid je zo voor op Kerst! 

Noteer ook alvast de volgende kinderwoorddiensten: 10 en 17 december 2017 en de gezinskerstviering op 

24 december. Klik hier voor het hele programma op de website van de parochie. 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief ontvangt u een bericht over het kerststerrenproject van de protestantse 

kerken De Bilt.    

 

 
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. 

 

 

http://parochienet.nl/debilt/bestanden/00087.pdf

