
Muziekmaand dag 2 
Met veel enthousiasme hebben onze leerlingen weer 

deelgenomen aan een dag vol muziek.  
Op 16 februari laten zij graag aan u zien wat zij 
hebben geleerd. Noteer deze datum! 

 
Kinderboerderij en bieb 

Nu wij in het Lichtruim zitten maken wij natuurlijk 
graag gebruik van de mogelijkheden die hier zijn. Zo 
zijn er al groepen naar de bibliotheek en de kinderboerderij geweest.  

 

 

The Bett 2018 

Jaarlijks wordt in Londen The Bett gehouden. The Bett is een beurs en 

conferentie over de nieuwste trends en technologieën in ICT en 
onderwijs én de toepassing ervan. Leveranciers presenteren hun 
producten en diensten, en er zijn inhoudelijke, praktische en 

strategische sessies. Op dit moment bezoekt een delegatie van 
Stichting Delta deze beurs. Iedere school is vertegenwoordigd. We zijn 

benieuwd naar de nieuwe inzichten! 
 
Personeelsnieuws 

Op donderdag 1 februari is juf Maaike (groep Blauw) afwezig vanwege 

een scholingsdag. Zij wordt die dag vervangen door Esther 

Grootendorst. Vanwege dezelfde reden is juf Eva 2 februari afwezig in 

groep Rood. Ook zij wordt vervangen door Esther Grootendorst.  

 

 
 

___________________ 

 
Alg. Chr. basisschool 

De Regenboog 
Aeolusweg 8 
3731 XG  De Bilt 
030-2211088 
www.regenboog-debilt.nl 

 

Januari 2018 

nr. 21 – week 4  
___________________ 
 

 Muziekmaand 

 Kinderboerderij en 

bieb 

 The Bett 

 Personeelsnieuws 

 Prikbord 

 

 

 

 

 

__________   
  

 
___________________ 

  
 

 
 

___________________ 

Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  

Agenda 

 

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

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

- di. 30 januari ............. Muziekmaand dag 3 

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

- vr. 9 februari.............. Carnaval 

- vr. 13 februari ............ Muziekmaand dag 4 

- vr. 16 februari ............ Presentatie Muziekmaand (voor ouders) 

- ma. 19 februari .......... Kunstmenu KIDS ‘Een buik van wol’ (groep 5 en 6) 

- wo. 21 februari ........... Adviesgesprekken groep 8 

- do. 22 februari ........... Introductielessen schoolkoor 

- do. 22 februari ........... Adviesgesprekken groep 8 

- vr. 23 februari ............ Studiedag (alle leerlingen vrij) 
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Prikbord: Bericht uit de kerken 
Aanstaande zondag is er om 10.00 uur in de Michaelkerk een oecumenische viering met als thema 

'recht door zee'. Voor de jonge kinderen gaat het over de zee, de wind en (grote) golven en voor de wat 

oudere kinderen over de doortocht door de Rode Zee. Doordat we met meerdere kerken samen kerken is 

er (ook) gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Om 11.30 uur is er kleuterkerk, speciaal voor 

peuters en kleuters een viering van 30 minuten. Het thema is: we gaan er dwars door heen (over dingen 

durven). We zien jullie graag komen!  

 
 
 

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. 
 


