
Sponsorloop Abong Mbang 
Morgen is het zover: de sponsorloop voor Abong Mbang. De 

weersvoorspellingen zijn redelijk. Het lijkt droog te blijven, maar 
misschien is het gras wel nat en dus glad. We willen u vragen om hier 
rekening mee te houden bij het kiezen van schoenen en kleding. 

 
Personeelsnieuws 

Op woensdag 20 en donderdag 21 september is Sabine Kors afwezig in 
groep 6. Esther Grootendorst zal haar vervangen. 
 

ALV AC en presentatie nieuwbouw door architect 
Een officiële uitnodiging volgt nog, maar noteer donderdag 12 oktober 

alvast in uw agenda. Op deze dag vindt de jaarlijkse ALV van de 
activiteitencommissie (AC) plaats. Tijdens de ALV zal er worden 

teruggekeken op het afgelopen jaar, zal de penningmeester de 
financiële stukken verantwoorden en wordt de ouderbijdrage voor 
2017-2018 vastgesteld.  

 
In het tweede deel van de avond zal Daan Josee van bureau 

Kristinsson, architect van onze nieuwbouw, het ontwerp presenteren. 
Het belooft een inspirerend verhaal te worden waarin u wordt 
meegenomen in het ontwerp en de achterliggende visie van IKC De 

Regenboog.  Van harte welkom allemaal! 
 

 

Prikbord: Flyer open dag scouting 
In de bijlage een flyer over de open dag van scoutinggroep Laurentius. 

 
 

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

- 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. 5 oktober ............. Staking PO-in-actie (school dicht) 

- do. 12 oktober ........... ALV AC én presentatie nieuwbouw door architect 
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