
Aftrap muziekmaand 

De Regenboog staat voor onderwijs met hoofd, hart en handen. Dit 
betekent dat wij een brede ontwikkeling van kinderen belangrijk 

vinden. Muziekonderwijs past daar helemaal bij. Wij hebben als school 
de subsidieregeling muziekimpuls toegewezen gekregen. De eerste 
resultaten hiervan waren afgelopen dinsdag zichtbaar. 

 
Wie afgelopen dinsdag nl. door Het Lichtruim liep, heeft misschien wel 

mooie klanken en vrolijke liedjes gehoord. De muziekmaand ging van 
start! De groepen 1 t/m 4 hebben samen met juf Joke veel liedjes 
gezongen en  samen gedanst. Ook liepen zij in een grote optocht door 

de klas. De groepen 5 t/m 8 zaten verspreid door het hele gebouw. De 
eerste klanken op de keyboards zijn geleerd, de eerste akkoorden op 

de gitaren zijn aangeslagen, verschillende ritmes zijn geslagen en ook 
op de trombone zijn de eerste noten gespeeld. Zij mochten zelfs spelen 
in de theaterzaal! Dat klonk al heel erg goed! Volgende week gaan alle 

leerlingen weer verder oefenen op de instrumenten.  
 

Het eindresultaat zal te horen zijn tijdens de presentatie op vrijdag 16 
februari in de gymzaal van Het Lichtruim. Staat die datum al in uw 
agenda?  

 

   
 
Foto-album Kerst 
Klik op de onderstaande link om de foto’s van het kerstfeest te 

bekijken. Foto-ouders bedankt voor het maken van de foto’s en Renate 
bedankt voor het maken van het album. Om privacy-redenen werkt de 

link niet in de internetversie van de nieuwsbrief.   
 

https://www.myalbum.com/album/7PJsx3f59pZ 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

 

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

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

- di. 23 januari .............  Kunstmenu KIDS ‘De klas van 45’ (groep 7) 

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

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

- di. 30 januari ............. Thema-koffie-inloop VO (voor ouders groep 7) 

- do. 1 februari ............. Kunstmenu KIDS ‘De klas van 45’ (groep 8) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

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


 

Wennen aan het nieuwe gebouw 
Na twee weken beginnen we al behoorlijk te wennen aan het nieuwe gebouw. We vinden onze 
weg wat makkelijker en we merken ook de voordelen van dit gebouw, zoals de aanwezigheid 

van een groot plein, de bibliotheek, de muziekschool, de kinderboerderij en het kunstenhuis.  
Alles bij elkaar denken wij dat we een plek hebben gevonden waar het prima toeven is tijdens 

de bouw van IKC De Regenboog aan de Aeolusweg. Toch zijn er vast ook dingen die nog 
aangescherpt kunnen worden. Heeft u opmerkingen, suggesties of tips voor ons, dan horen wij 
graag van u. U kunt bijvoorbeeld een berichtje sturen via e-mail. Karin, Douwe en/of Wilma 

staan ook iedere ochtend in de gang of in de hal, spreek ons gerust aan! 
 

Vanuit de MR 

Graag brengen wij via dit bericht de medezeggenschapsraad van De Regenboog weer onder uw 

aandacht. Op dit moment bestaat de MR uit vier leden:  

- Jurgen Los: ouder en voorzitter van de MR 

- Pascal Frank: ouder  

- Cecile Eurlings: leerkracht 

- Els Firet: leerkracht en secretaris van de MR  

 
Hieronder stellen Jurgen en Pascal zich aan u voor: 
 

Hallo! Ik ben Jurgen, getrouwd met Michelle en vader van twee 
kinderen, Douwe en Yfke. Inmiddels zit Yfke al in groep 5 bij meester 

Gerbert. Als MR lid van de oudergeleding ben ik nu iets meer dan 2 jaar 
één van de twee aanspreekpunten namens de ouders van de 
Regenboog. En als langstzittend, tevens voorzitter. In het dagelijks 

leven ben ik werkzaam in de software en informatie beveiliging en sport 
ik graag. 

Voel je vrij om in het geval van vragen mij of Pascal aan te spreken op 
het schoolplein. Jullie vragen of opmerkingen kunnen we via de MR 
gemakkelijk bespreken met de schooldirectie en/of Stichting Delta 

mocht dat nodig zijn! 
 

Mijn naam is Pascal Frank en ik ben de vader van Joran Frank 
uit groep 5. Ik ben werkzaam op Beukenrode onderwijs (een 
school in het voortgezet speciaal onderwijs) als docent 

Aardrijkskunde en Economie. Ik doe dit werk nu al 12 jaar met 
veel plezier. In mijn vrije tijd ben ik veel op het korfbalveld van 

KV Nova te vinden. Hier heb ik verschillende (jeugd)teams 
getraind en in allerlei commissies gezeten. Sinds het schooljaar 
2017-2018 ben ik lid van de MR van De Regenboog. 

 
Wij vormen de Medezeggenschapsraad (MR) van de Regenboog en vertegenwoordigen ouders 

en personeel. Onze taak is het meedenken met de schoolleiding, standpunten innemen en het 
geven van (gevraagd, maar ook ongevraagd) advies. Dit betekent dat jullie voor alle 
opmerkingen en vragen bij ons terecht kunnen, bijvoorbeeld met betrekking tot beleid, 

schoolplan of, vrij actueel, een verhuizing. Jullie kunnen ons bereiken via 
MRRegenboog99@gmail.com. Nieuw is dat er vanaf a.s. maandag ook een speciale MR-postbus 

is waar je je vragen en/of opmerkingen in kunt doen. Deze postbus is te vinden voor de deur 
naar ‘onze gang’ in Het Lichtruim. Schroom niet om ons te contacten als je dat nodig vindt. 

 

mailto:MRRegenboog99@gmail.com


Ouderfeest: Closing-party 

We kijken terug op een zeer geslaagd schoolfeest en 
daarmee een mooi afscheid van het vertrouwde gebouw! 
Iedereen had zijn best gedaan om  er bijzonder uit te 

zien. Het was een mix van klussers, bouwvakkers en 
feestelijke kleding. De ouders hadden veel plezier met 

elkaar in ons oude vertrouwde Regenbooggebouw. 
Dankzij oud-leerling DJ Hidde & friends hebben we 
heerlijk kunnen dansen. Dank voor jullie komst! Ook 

dank voor alle hulp bij opbouw en opruimen. Graag tot 
een volgend schoolfeest! Namens de feestcommissie: 

Liesbeth, Wendy, Sabrina, Joost en Thera 
 

Prikbord: Bericht uit de kerken   

Ga je mee vissen? Kinderwoorddienst op zondag 21 januari in de Michael- en Laurenskerk in 
De Bilt Aanstaande zondag, 21 januari is er een kinderwoorddienst in de Michael- en 
Laurenskerk aan de Kerklaan in De Bilt. De viering begint om 10:30 uur. Met de kinderen gaan 

we naar onze eigen ruimte en luisteren naar een verhaal over Jezus. Hij verzamelde mensen om 
zich heen zoals een visser vissen verzamelt.  Hoe deed Jezus dat en waarom? Je hoeft geen 
hengel of schepnet mee te nemen om mee te kunnen doen! Noteer ook alvast 28 januari - dan 

is er weer een kinderwoorddienst. Die zondag vieren we met de mensen van de 
Opstandingskerk en de Immanuelkerk samen in de Michael- en Laurenskerk. 

Prikbord: Flyer Superkids en AMV Kids bij de KBH 

 
In de bijlage vindt u een flyer over het aanbod Superkids en AMV Kids van de Koninklijke 
Biltsche Harmonie. 
 
 

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. 
 

 


