
Vervolg muziekimpuls 

Na het feestelijke concert van vorige week vrijdag, stond er deze week 
weer een nieuwe muzikale activiteit op het programma. Na de 

voorjaarsvakantie starten wij met twee schoolkoren. Een koor voor 
leerlingen uit de groepen 3, 4 en 5 en een koor voor leerlingen uit de 
groepen 6, 7 en 8. De schoolkoren zullen geleid worden door Cynthia 

Strikkers van Kunstenhuis De Bilt en zij heeft gisteren, donderdag 22 
februari, twee leuke en swingende introductielessen gegeven.  

Na deze lessen kunnen alle leerlingen bij de leerkracht aangeven of zij 
vanaf donderdag 8 maart willen deelnemen aan het schoolkoor. De 
repetities zullen elke donderdagmiddag, onder schooltijd, plaatsvinden. 

In totaal zijn er tien repetities en twee presentatiemomenten. Eén van 
de presentatiemomenten is tijdens de Paasviering. Op dat moment 

presenteren de koren zich voor de andere leerlingen. Een presentatie 
voor ouders vindt aan het einde van het schooljaar plaats. Dit zal 
gebeuren in combinatie met een eindconcert van alle groepen. Schrijft 

u 15 juni alvast in uw agenda? Wij hopen op plezierige en muzikale 
donderdagmiddagen voor alle leerlingen die dit leuk vinden! 

 

 
 

Foto-album Carnaval 
Een fotoverslag van Carnaval vindt u hier. I.v.m. 

privacyoverwegingen is de link niet beschikbaar in de online versie 
van deze nieuwsbrief.  
 

De kinderen van Abong Mbang 

Onze contactpersoon bij de stichting, 
Nynke Rots, is in Abong Mbang geweest om 

de kinderen te bezoeken. Wij kregen van 
haar leuke foto’s waarop we konden zien 
waar onze bijdrage voor wordt gebruikt. 

Hieronder ziet u de kinderen in de shirts die 
wij als school gesponsord hebben. Leuk om 

ons logo terug te zien in Abong Mbang. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

- ma 5 maart ................ Start DVS blok 5 

- di. 6 maart ................ Vergadering AC 

- wo. 7 maart ............... Luizencontrole 

- vr. 9 maart ................ Roostervrije dag groep 1-4 (leerlingen vrij) 

- ma. 12 maart ............. Weekopening Pasen 

- wo. 14 maart ............. Staking PO-front (school dicht) 

 

- Voorjaarsvakantie: maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart - 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://myalbum.com/album/Y3BH1lsFSxBO
http://www.regenboog-debilt.nl/


 

PO-front 
Op 14 maart zal er op de scholen van de stichting Delta 
worden gestaakt i.v.m. de acties van PO-front voor meer 

salaris en minder werkdruk. In de bijlage ontvangt u een brief 
van Martin van Veelen (directeur-bestuurder Stichting Delta) 

met aanvullende informatie. 
 

 

Prikbord: Bericht uit de kerken 
Kinderwoorddienst op zondag 18 februari 2018: Aanstaande zondag, 18 februari is er 
kinderwoorddienst in de Michaelkerk aan de Kerklaan in De Bilt. De viering begint om 10:30 uur. 

Het is dan de eerste zondag van de 40 dagen tijd; de tijd waarin we ons voorbereiden op het 
feest van Pasen. Wat is dat eigenlijk voor een tijd, de 40 dagen tijd? En waarom kiezen mensen 
ervoor om in deze tijd minder te snoepen of minder vlees te eten? Heb je misschien al eerder 

iets gehoord van de 40-dagen challenge? Met de kinderen gaan we naar onze eigen ruimte en 
horen meer over deze bijzondere tijd, die ons verbindt met het volk van Israël toen zij door de 

woestijn trokken en met Jezus toen hij onder de mensen ging spreken.  
 

Prikbord: Bericht uit de kerken 

In de bijlage ontvangt u een flyer over het kinderkoor en orkest rondom Palmpasen in de 
Opstandingskerk en Immanuelkerk. 
  

Prikbord: Informatie ALS-Lenteloop 
In de bijlage ontvangt u informatie over de ALS-Lenteloop 2018. 

 

Wij wensen u een heel fijne 

voorjaarsvakantie toe! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


