
Sponsorloop Abong Mbang 
Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen van 

onze school zich allemaal enorm in het zweet 

gewerkt om geld in te zamelen voor 

schoolspullen voor de kinderen van Abong 

Mbang. Het was gelukkig mooi weer en de 

kinderen zijn ook allemaal ontzettend goed 

aangemoedigd tijdens het rennen door de 

andere kinderen van de school  en ouders 

die kwamen kijken. Wilt u uiterlijk 

aanstaande vrijdag het opgebrachte 

sponsorgeld bij de leerkracht van uw kind 

inleveren? We zullen dan binnenkort het 

totaalbedrag bekend gaan maken.  

 
Cultuuronderwijs in ontwikkeling 
Het onderwijs op De Regenboog is altijd volop in ontwikkeling. Zo ook op het 

gebied van cultuuronderwijs. Jaarlijks organiseren wij creamiddagen, 

podiumbeurten en doen wij mee aan het kunst- en cultuurprogramma van 

KIDS (Kunst In De School). Dit jaar komt daar de deelname aan de regeling 

‘Impuls Muziekonderwijs’ bij.  

 

Impuls Muziekonderwijs 

Misschien heeft u al gehoord dat De 

Regenboog vanuit het Fonds voor 

Cultuurparticipatie een subsidie voor drie 

schooljaren is toegekend: de Impuls 

Muziekonderwijs. Met deze subsidie 

investeren wij in meer en beter 

muziekonderwijs. Wat gaan wij dit jaar 

doen?  

 

Muzieklessen door docenten Kunstenhuis 

Op 16 januari start de ‘Maand vol muziek’. Alle groepen krijgen vier weken 

lang elke week een muziekles van docenten van het Kunstenhuis. In de 

groepen 1-4 zijn dit AMV-lessen (Algemene Muzikale Vorming) en in de 

groepen 5-8 krijgen de leerlingen les over instrumenten. Ook zullen zij diverse 

instrumenten gaan bespelen.  
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 

- 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) 

- wo. 4 oktober ............. AC-vergadering 

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

- vr. 6 oktober .............. Creamiddag (groep 3-4-5) 

- ma. 9 oktober ............ Opening Kinderboekenweek 2017 

- di. 10 oktober ............ Informatieavond over VO voor ouders groep 8 

- wo. 11 oktober ........... Zwemfestijn (groep 7) 

- wo. 11 oktober ........... Creamiddag (groep 6-7-8) 

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

- vr. 13 oktober ............ Creamiddag (groep 3-4-5) 

 

- Herfstvakantie: ma. 16 t/m vr. 20 oktober - 
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Schoolkoren 

In de ‘Maand vol muziek’ worden demolessen voor twee schoolkoren (groepen 3-5 en groepen 6-8) 

gegeven. Na deze maand kunnen de leerlingen die dit willen zich aanmelden voor een schoolkoor. De 

schoolkoren staan onder leiding van een docent van Het Kunstenhuis en oefenen onder schooltijd. 

 

Presentatie ‘Maand vol muziek’ 

Op vrijdag 16 februari sluiten we de ‘Maand vol muziek’ af met een presentatie (waar ook ouders van 

harte welkom zijn). 

 

Presentatie einde schooljaar 

Aan het einde van het schooljaar vindt een tweede presentatie plaats. Hierin zullen de schoolkoren zich 

presenteren en krijgen alle groepen de kans om te laten horen en zien wat zij tijdens de muzieklessen 

hebben geleerd.  

 

Coaching  

Gedurende het schooljaar ontvangen alle leerkrachten coaching door een vakleerkracht muziek.  

 

Creamiddagen in ateliers groep 3 tot en met 8 

Tijdens de creamiddagen werken de kinderen in klasdoorbroken 

groepen.  Dankzij de inzet van hulpouders kunnen we 

opdrachten aanbieden die normaal niet in een wekelijkse les 

passen. De afgelopen jaren kwamen diverse disciplines aan bod, 

zoals multimedia, dans en koken. Dit jaar kiezen wij ervoor om 

de ateliers te vullen met de ‘klassieke’ onderdelen van 

handvaardigheid.  

 

 

Hierbij kunt u denken aan linoleumsnijden, figuurzagen, xxxxx en xxxxxx. Al deze onderdelen vallen 

binnen de dicipline ‘beeldende vorming’. De overige disciplines worden door de leerkracht op andere 

momenten aangeboden. 

 

Oproep materiaal creamiddagen: 

Voor de creamiddag zijn wij op zoek naar de volgende materialen: 

- Kranten (zo veel mogelijk); 

- lege flessen wasmiddel; 

- kosteloos materiaal. Denk aan: lappen stof, knopen, kurken, rietjes, wc-rollen, keukenrollen, 

kartonnen verpakkingen, plastic verpakkingen etc.;  

- lege eierdozen. 

 

De eerste creamiddag vindt volgende week woensdag al plaats. Dan hebben we al veel kranten nodig. 

Spaart u met ons mee? Alle materialen kunnen worden ingeleverd onder het digibord in de hal. Alvast 

bedankt! 

 

Podiumbeurten: 

In het startjaar van de ‘Impuls Muziekonderwijs’ hebben we te maken veel extra activiteiten voor 

cultuuronderwijs. Hierbij horen ook verschillende presentatiemomenten. We hebben daarom de keuze 

gemaakt dit jaar geen podiumbeurten in te plannen. In het nieuwe schooljaar komen de podiumbeurten 

weer terug.  

 

Ouderfolder interne contactpersoon klachtenregeling 

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt. Niettemin 

vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht 

heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten 

(van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de 

directeur van de school, de interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van de 

Stichting Delta. Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de 

stichting of naar de onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de Stichting is. Deze kan 

proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. De school is 

aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. U kunt er zeker van zijn, dat elke klacht 

serieus zal worden behandeld.  

 

Op onze school zijn Gerbert Gerritsen en Wilma Jochem de interne contactpersonen. Zij zijn deze week in 

de groepen 5 t/m 8 geweest om op kindniveau uit te leggen wat hun rol is. In de bijlage vindt u meer 

informatie over de interne contactpersonen en over de klachtenregeling. 

 



 

 

Prikbord: Conferentie gebiedsvisie  

 

In de bijlage vindt u een flyer over de gebiedsconferentie van de gemeente De Bilt op 2 oktober a.s. in 

het H.F. de Wittecentrum. 

 

Prikbord: Mantelzorgcafé Centrum Jeugd en Gezin De Bilt 

 

Ook in de bijlage een flyer over het Mantelzorgcafé georganiseerd door het CJG op 4 oktober a.s. in Het 

Lichtruim.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 


