
Sponsorloop Abong Mbang 
Het geld is geteld. We zijn trots en blij te 
kunnen melden dat de sponsorloop voor 

Abong Mbang maar liefst 5150 euro 
heeft opgeleverd. Wat een geweldig 

bedrag!! Namens de kinderen van Abong 
Mbang ontzettend bedankt voor jullie 
inzet!  

 
 

Muzieklessen 
Ook dit jaar zijn we van plan om samen 
met De Biltse Muziekschool (Het 

Kunstenhuis) muzieklessen na schooltijd 
aan te bieden voor onze leerlingen. Wij 

denken dit keer aan blokfluit, trombone, 
accordeon en slagwerk. Achter de 
schermen wordt de laatste hand gelegd 

aan de voorbereidingen. U hoort hierover 
binnenkort meer. Van harte aanbevolen!  

 
 

Personeelsnieuws 

Op vrijdag 29 september is Anique Diepeveen afwezig in groep 7. 
Anique wordt vervangen door Irene van Ophem (invalpool Delta).  

 
Els Firet is volgende week maandag 2 en vrijdag 6 oktober afwezig in 
groep 4. Zij wordt vervangen door Bibi vd Ven (invalpool Delta). 

 
Reminder studiedag:  

Op woensdag 4 oktober zijn de leerlingen vrij i.v.m. een studiedag voor 
het team. Wij gaan deze dag o.a. samen met onze architect aan de 
slag met de inrichting van de nieuwbouw.  

 
Reminder staking: 

Op donderdag 5 oktober is de school 
gesloten i.v.m. de landelijke staking PO-
in Actie. 
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N i e u w s b r i e f  
Agenda 

- 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 - 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/


 

 

Tijdelijke huisvesting 
Op dit moment zijn al onze pijlen nog steeds gericht op het verhuizen naar de tijdelijke 

huisvesting in de kerstvakantie. Wij wachten nog op groen licht van de gemeente. Binnen het 
college wordt hier nog voor de herfstvakantie een besluit over genomen. Op hoop van zegen…. 
 

Van hart! 
De volgende kinderen zijn jarig in oktober. Van harte gefeliciteerd allemaal! 

 

OKTOBER   Groep 

1 Alessandra de Bruijn (2010) 4 

4 Daan Rietveld (2011) 3 

4 Emma Rietveld (2011) 3 

7 Abe Hahn (2009) 5 

8 Finn Bovenkerk (2011) 3 

9 Hidde Faaij (2006) 8 

12 Emma van der Ven (2006) 8 

14 Elisa Sarayli (2008) 5 

14 Lou van der Ven (2010) 4 

16 
Emma Fierst van Wijnandsbergen 
(2008) 

6 

18 Chrysovalantis Gkovgkovlaras (2012) 1/2 Blauw 

18 Minke Rigters (2010) 4 

20 Ella Kornman (2012) 1/2 Oranje 

20 Soufyane Si Ali (2005) 8 

21 Ids Boersma (2006) 7 

25 Yfke Los (2009) 5 

27 Ronja van Gerwen (2006) 8 

29 Emma Hulshof (2011) 3 

31 Thomas Schurink (2008) 6 

31 Chris Swierstra (2012) 1/2 Oranje 

 

 

ALV AC en presentatie nieuwbouw 
Vorige week kondigden wij de ALV van de AC op 12 oktober al aan. Tijdens  het tweede deel van 

de avond zal architect Daan Josee het ontwerp voor de nieuwbouw van IKC De Regenboog 
toelichten. U ontvangt binnenkort een uitnodiging met alle details. Wij hopen op een hoge 
opkomst! 

 

 

Prikbord: Kinderboekenweek IDEA 

 

Op 4 oktober gaat de Kinderboekenweek van start en bij de bibliotheken en het kunstencentrum 

van Idea vinden allerlei leuke en feestelijke activiteiten plaats voor kinderen vanaf 4 jaar. Wat 
er wanneer en waar te doen is, je leest het op www.ideacultuur.nl/kinderboekenweek. 
 

 

 

 

 

 

 
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. 

 

 

http://www.ideacultuur.nl/kinderboekenweek

