
Sponsorloop Abong Mbang 
Op vrijdag 15 september a.s. 
organiseert De Regenboog een 

sponsorloop. De opbrengst 
hiervan gaat naar ons goede doel: 

de kinderen van Abong Mbang. 
Afgelopen dinsdag heeft Nynke 
Rots een presentatie aan de hele 

school gegeven. De kinderen van 
Nynke zijn al van De Regenboog 

af, maar zij is nog steeds onze 
contactpersoon bij stichting ‘De 
kinderen van Abong Mbang’. 

Nynke liet onder andere foto’s zien waarop de kinderen onze oude 
schoolshirts dragen. Ook liet Nynke zien wat met opbrengsten van 

voorgaande acties is gedaan. Na afloop van de presentatie hebben de 
kinderen informatie gekregen over de sponsorloop. De kinderen hebben 
de informatie ook mee naar huis gekregen. Deze vindt u ook nog eens 

in de bijlage bij deze nieuwsbrief. Komt u de kinderen ook 
aanmoedigen op 15 september?!! 

 
Even voorstellen 

Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuwe 

gymnastiekleerkracht. Mijn naam is Paul van den 

Brink. Naast de Regenboog geef ik ook les op de 

Groen van Prinsterer en de Michaëlschool. Dat doe 

ik al heel wat jaartjes en regelmatig komen er dan 

ook kinderen naar mij toe met de vraag of ik me 

hun vader of moeder nog weet te herinneren. 

Naast het lesgeven organiseer ik samen met een 

collega  de schoolsportdagen, het zwemfestijn van 

groep 7, het lijn- en basketbaltoernooi van groep 8 

en het traditionele veldvoetbaltoernooi. Van mijn 

hobby heb ik ooit mijn beroep kunnen maken; en 

ook nu sport ik nog graag. Vooral tennis en 

racefietsen (soms samen met meester Douwe) doe 

ik veel. De eerste weken op de Regenboog zijn 

prima bevallen. Leuk team, leuke kinderen, maar helaas een oude en 

kleine gymzaal. Maar ja, dat gaat allemaal beter worden … Mochten uw 

kinderen het over meester Paul hebben, dan heeft u nu een idee.  

 

 

 
 

___________________ 

 
Alg. Chr. basisschool 

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

 

Augustus 2017 

nr. 4 – week 36  
___________________ 
 

 Sponsorloop 

 Even voorstellen 

 Natuurles 

 Personeelsnieuws 

 Staking onderwijs 

 Prikbord 

 

 

 

 

 

 
 

__________   
  

 
___________________ 

  
 

 
 

___________________ 

Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 

- 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) 

- wo. 27 september ....... Start Kinderpostzegelactie (groep 8) 

- wo. 27 september ....... Creamiddag (groep 6-7-8) 

- wo. 4 oktober ............. Studiedag (groep 1 t/m 8 vrij) 

- do. 12 oktober ........... ALV AC én presentatie nieuwbouw door architect 
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Natuurles  
De eerste natuurles van het jaar ging over wespen. De natuurouders hadden veel materialen 

meegenomen die de natuurlessen extra boeiend maken. Zo konden de kinderen oude nesten en 
dode wespen bestuderen. Gesproken werd over het nut van wespen en ook de verschillen 

tussen wespen en bijen kwamen aan bod. Veel dank natuurouders!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Personeelsnieuws 
Op dinsdag 12 september heeft juf Lisette een cursusdag. Zij wordt die dag vervangen door 

Esther Grootendorst. 
 

Staking onderwijs op 5 oktober 
Op donderdag 5 oktober zal door medewerkers in het primair onderwijs in Nederland worden 
gestaakt. De vakbonden hebben een staking uitgeroepen. De organisaties die verenigd zijn in 

het PO-Front, ondersteunen deze actie om de gezamenlijke boodschap aan de politiek kracht bij 
te zetten. Zij willen dat in het regeerakkoord extra geld wordt vrijgemaakt voor eerlijke en 

rechtvaardige salariëring en minder werkdruk in het primair onderwijs. Ook stichting Delta 
steunt deze actie. Dat betekent, dat als de staking daadwerkelijk plaatsvindt, alle scholen 
(waaronder ook De Regenboog) die dag gesloten zijn. Wij zullen u via de nieuwsbrief blijven 

informeren.  
 

Prikbord: Startzondag in Michael-Laurenskerk 
 

Vergeven en vergeven worden - Het begin van Vrede  

Op zondag 17 september vieren we de, voor de Michael-Laurenskerk inmiddels traditie geworden, 

Startzondag. Het is die zondag ook gezinsviering: kinderen, klein en groot, ouders, grootouders, iedereen 

is van harte welkom. Het is die zondag ook het begin van de Vredesweek. Als we de kranten lezen of het 

nieuws zien op tv lijkt de vrede soms ver weg. Hoe kunnen wijzelf zelf een begin maken of helpen vrede 

te brengen in de wereld? In de viering lezen en zingen we daarover rond het thema van de zondag 

‘Vergeven en Vergeven worden’. Iedereen is van harte welkom, de viering begint om 10:00 uur. 

 

 

Prikbord: Voorbereiding op het Heilig Vormsel gaat beginnen 
 
Voorbereiding op het Heilig Vormsel 

In de tijd dat kinderen zich voorbereiden op de stap naar het voortgezet onderwijs en ze zich 

zelfstandiger en verantwoordelijker gaan ontwikkelen, willen we ze ook wat andere bagage 

meegeven. In een zestal stappen gaan we met hen onderweg, waarna zij besluiten wel of niet het 

Vormsel te ontvangen. Wil je meedoen, maar heb je je nog niet opgegeven? Weet dat je van harte 

welkom bent. Opgeven kan bij: fenydiepstraten@casema.nl. Op 10 september is de eerste 

bijeenkomst in de pastorie van de Michaëlkerk aan de Kerklaan. De bijeenkomst start om 9.45 uur. 

mailto:fenydiepstraten@casema.nl


 

 

Prikbord: Kleuterkerk De Bilt  
 

Kleuterkerk De Bilt 

Samen met alle kerken uit De Bilt organiseren we elke 2 maanden een kerkdienst speciaal voor de jongste 

kinderen: kleuterkerk! Een speelse viering voor kinderen van 0 t/m 6 jaar waarin een verhaal centraal 

staat en zingen en spelen en samen delen.... en dat alles in 30 minuten. Aankomende zondag is het in de 

Michaelkerk om 11.30 uur. Verdere informatie staat in de flyer of kunt u opvragen via 

kleuterkerkdebilt@gmail.com.  

  

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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