
Sponsorloop 
Zoals u waarschijnlijk al in de kalender hebt gezien, wordt er op vrijdag 

15 september een sponsorloop georganiseerd op school om geld in te 
zamelen voor de stichting Kinderen van Abong Mbang. Wij zijn nog 
hard op zoek naar een aantal ouders die ons deze ochtend tussen 8.45 

en 9.30 uur willen helpen met het zetten van stempels op de kaartjes 
van de kinderen tijdens het lopen. Als u zich hiervoor aan wilt melden, 

kunt u dat doen per mail naar: adiepeveen@regenboog-debilt.nl 
Verdere informatie omtrent de sponsorloop ontvangt u volgende week 
van ons.  
 

Ontruimingsoefening  
Gisteren hebben we met de hele school de ontruiming geoefend. De 

kinderen en leerkrachten verlieten snel en geordend het gebouw. 
Binnen 1 minuut en 38 seconden was het gebouw leeg en alle ruimtes 

gecontroleerd. Anderhalve minuut later was iedereen buiten de hekken 
en na 5 minuten was iedereen - geteld en al - op de verzamelplek bij 
het Cruyffcourt. Goed gedaan allemaal! Nu maar hopen dat we het 

nooit in het echt hoeven doen. 
 

 
 
 

Gezocht: Gastheer/gastvrouw tijdens de startgesprekken 
Om de startgesprekken van dinsdag 5 en donderdag 7 september goed 
te laten verlopen is het belangrijk dat er iedere 10 minuten op de 

schoolbel wordt gedrukt als wisselteken. Ook bieden wij de ouders die 
op gesprek komen graag een kopje koffie en thee aan. Beide taken 

worden gedaan door de gastheer/gastvrouw die tijdens de gesprekken 
aanwezig is. 
 

Wie het leuk vindt om te helpen bij bovenstaande kan zich (voor de 
hele middag of een deel ervan) aanmelden via directie@regenboog-

debilt.nl. Alvast heel erg bedankt! 
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 

- do. 31 augustus ......... Informatieavond (alle groepen) 

- di. 5 september .......... Startgesprekken (alle groepen) 

- do. 7 september ......... Startgesprekken (alle groepen) 

- vr. 8 september .......... Natuurles (alle groepen) 

- di. 12 september ........ Natuurexcursie groep 1-2 Oranje 

- wo. 13 september ....... Kangoeroedag korfbalvereniging NOVA 

- vr. 15 september ........ Sponsorloop Abong Mbang (alle groepen) 

- ma. 18 september ...... Techniekles (alle groepen) 

- di. 19 september ........ Natuurexcursie (groep 1-2 Blauw) 

- vr. 22 september ........ Koffie- en klasseninloop (alle groepen) 
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Van harte! 

In de maand september zijn de volgende kinderen jarig. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
 
SEPTEMBER   Groep 

1 Tinke van Gerwen (2009) 5 

1 Rafael Kuin (2009) 5 

1 Isa Verschuur (2009) 5 

2 Imane Lezeare (2010) 4 

3 Katia Abdoush (2011) 1/2 Rood 

7 Abel Schouten (2011) 3 

7 Leanne Wijenberg (2012) 1/2 Blauw 

10 
Koen Fierst van Wijnandsbergen 
(2006) 

8 

10 Lucas Lonis (2007) 7 

12 Quinn van Essen (2007) 7 

12 Sanary Schoonhoven (2007) 7 

13 Mara van Maarseveen (2008) 6 

20 Zi Yu Smits (2007) 5 

21 Trishna Jethoe (2010) 4 

22 Khadija Faress (2010) 4 

22 Hayden Wagenbuur (2012) 1/2 Rood 

23 Guusje Bijlsma (2010) 4 

27 Gabriela Lechocinska (2008) 6 

29 Dallas Opoku (2010) 3 

 

 

Prikbord: Jeugdsportfonds – Alle kinderen moeten kunnen sporten 
 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en daarmee ook het nieuwe sportseizoen. Veel 
kinderen proberen nu een nieuwe sport uit, maken vriendjes en ontwikkelen zich op deze manier 
spelenderwijs. Helaas zijn er veel kinderen voor wie dit vanwege de financiële thuissituatie niet 

is weggelegd. Voor hen is het Jeugdsportfonds in De Bilt actief. Het fonds betaalt de contributie 
en waar nodig de sportattributen voor kinderen en jongeren uit de gemeente De Bilt. Deze 

kinderen worden aangemeld door een intermediair. Dit is een professional die de gezinssituatie 
van het kind kent. Dit kan dus een juf of meester zijn of een jongerenwerker, jeugdhulpverlener 
of huisarts.  

 
Heeft u niet genoeg financiële middelen om uw kind(eren) 

te kunnen laten sporten? Dan komt uw kind wellicht in 
aanmerking om via het Jeugdsportfonds lid te worden van 
een sportvereniging. Kijk voor de voorwaarden op 

www.jeugdsportfonds.nl/utrecht. Voor het doen van een 
aanvraag, kunt u terecht bij de juf of meester van uw 

kind(eren). “Op deze manier helpen we jaarlijks veel 
kinderen in de gemeente De Bilt”, vertelt coördinator 
Arianne Niks van het Jeugdsportfonds. “En dat is 

belangrijk, want een kind verdient het om te kunnen 
sporten met vriendjes en vriendinnetjes. Op die manier 

ontwikkelt het zich op sociaal vlak en natuurlijk ook fysiek. 
Echter weten we dat er veel kinderen zijn die onze hulp 

nodig hebben, maar ons nog niet hebben gevonden.” 
 
Kijk op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht voor meer informatie. U kunt het Jeugdsportfonds ook 

telefonisch bereiken via 06-20074161 of utrecht@jeugdsportfonds.nl.  
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Kinderen die liever doen aan culturele activiteiten, zoals dans- of theaterlessen, kunnen terecht 
bij het Jeugdcultuurfonds: www.jeugdcultuurfonds.nl/utrecht.   
 

Prikbord: Muziek maken bij de Biltse Harmonie 

De meeste kinderen genieten ontzettend van zingen en muziek maken! Bij de Biltse Harmonie 
(KBH) krijgen de kinderen van groep 2 t/m 5 de kans om kennis te maken met de verschillende 

instrumenten uit het orkest. Daarnaast leren ze al spelenderwijs de grondbeginselen van 
muziek. Leuk én leerzaam, want tijdens de cursussen dagen we de kinderen uit zich verder te 
ontwikkelen. Op muzikaal gebied, maar ook op andere vlakken zoals het taalgevoel, de sociaal-

emotionele en cognitieve ontwikkeling. 

De SUPERKIDS is voor kinderen van groep 2 en 3 en start 
op vrijdag 15 september met een gratis proefles. 

 

De AMV KIDS is voor leerlingen uit groep 4 en 5 en start 
op woensdag 20 september met een gratis proefles. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
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. 
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