
De Regenboog maakt muziek  

Dinsdag 16 januari starten wij met de feestelijke muziekmaand! Zoals 
u weet besteden wij de komende drie schooljaren extra aandacht aan 

muziek. De school heeft een subsidie ontvangen om een impuls aan het 
muziekonderwijs te geven. 
De komende vier weken krijgen alle leerlingen op dinsdag muziekles 

van een muziekdocent van Het Kunstenhuis. De groepen 1-4 krijgen 
vier AMV lessen en de groepen 5-8 maken kennis met vier 

verschillende instrumenten: keyboard, gitaar, slagwerk en trombone. 
Op vrijdag 16 februari sluiten wij de 
muziekmaand af met een feestelijk 

eindconcert in de gymzaal van Het 
Lichtruim! Schrijf deze datum alvast 

in uw agenda. Tevens is dit de 
officiële aftrap voor de andere 
activiteiten van de komende drie 

jaar.  

 
Ouderfeest: Closing-party 
Vanavond vrijdag 12 januari is het zo ver: Het ouderfeest van de 

Regenboog, om op een goede manier afscheid te nemen van het 
vertrouwde gebouw. Met oud Regenboog leerling Hidde “DJ Hide&Seek“ 
om het feest compleet te maken! 

 
Wanneer: vrijdag 12 januari van 20.30 uur tot 00.00 uur 

Waar: het oude, vertrouwde Regenbooggebouw natuurlijk! 
Voor: alle (ex)ouders van de Regenboog 
Toegang: gratis 

 
Themakleding is leuk (denk: klussers en 

slopers), maar voel je ook zonder 
themakleding welkom om te komen 
feestvieren! Tot vrijdag!  

 
Wij hebben er zin in! De feestcommissie: 

Liesbeth, Wendy, Sabrina, Joost en Thera.  
 

 

Prikbord: Samen praten over autisme   
Op 25 januari organiseert het CJG een avond over autisme. In de bijlage vindt u meer 
informatie. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

 

- di. 16 januari .............  Muziekmaand dag 1 

- vr. 19 januari .............  Natuurles 

- di. 23 januari .............  Muziekmaand dag 2 

- di. 23 januari .............  Kunstmenu groep 7: De klas van ‘45 

- wo. 24 januari ............  Start Nationale Voorleesdagen 

- vr. 26 januari .............  Lijn- en basketbaltoernooi groep 8 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


Prikbord: Familieconcert   

Op 21 januari wordt er een familieconcert gegeven in de Woudkapel te Bilthoven. Lees meer hierover in 

de flyer! 

 
 

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. 


