
Tijdelijke huisvesting 
Afgelopen woensdag heeft het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt ingestemd met het verzoek om 
te verhuizen naar 'Het Lichtruim' en 'Het Mereltje' in de periode 
rond de kerstvakantie. Wij zijn blij met deze uitkomst. Zowel het 

Lichtruim (groep 3-8) als de bovenverdieping van Het Mereltje 
(groep1-2) zijn goede locaties om gedurende de bouw van onze 

nieuwe school te verblijven. Groot voordeel is dat we als school bij 
elkaar blijven. Volgens de huidige planning zal de oplevering van 
het nieuwe gebouw in de zomer van 2019 plaatsvinden. Zodra 

meer bekend is over de verhuizing zullen wij u daarover 
informeren. 

 
Afsluiting Kinderboekenweek 

Vandaag hebben we de kinderboekweek ‘in 
stijl’ afgesloten. Nog even gezellig 
griezelen met de hele school.  

Natuurlijk hopen we dat de kinderen na 
deze week nóg enthousiaster zijn 

geworden over lezen. 
 
Kosteloos materiaal 

Veel dank aan alle ouders die kosteloos materiaal 
hebben gespaard en hebben meegenomen naar 

school. De kinderen kunnen er nu mee aan de slag. 
Voorlopig hebben we voldoende! 
 

Fietscontrole groep 5 tot en met 8 
De dagen worden korter en het weer slechter. Dan is het extra 

belangrijk dat uw kind op een goede, veilige fiets rondrijdt. Ieder 
jaar organiseren wij in het kader van de verkeerslessen een 
fietsencontrole. Wij doen dit in samenwerking met VVN en de 

firma Mastijk. Op woensdag 1 november van 9.00 uur tot 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 

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

 

- ma. 23 oktober .......... Techniekles 

- wo. 25 oktober ........... Luizencontrole 

- wo. 25 oktober ........... Creamiddag (groep 6-7-8) 

- do. 26 oktober ........... Kunstmenu groep 1-2 Druk, druk, druk (beeldend) 

- vr. 27 oktober ............ Creamiddag (groep 3-4-5) 

- ma. 30 oktober .......... Kunstmenu groep 3-4: Er was weer… Roodkapje 

- wo. 1 november ......... Fietscontrole (groep 5-6-7-8) 

- wo. 1 november ......... Koffie en klasseninloop 

- wo. 1 november ......... Creamiddag (groep 6-7-8) 

- do. 2 november .......... Kunstmenu groep 8: Koning Lear (drama) 

- vr. 3 november .......... Creamiddag (groep 3-4-5) 

- ma. 6 november ......... Techniekles 

- di. 7 november ........... Kunstmenu groep 3-4: Er was weer … Roodkapje 

- do. 9 november .......... Dag van Respect 

- do. 9 november .......... Natuurexcursie groep 3: De Boswerk 

- do. 9 november .......... Kunstmenu groep 5: Plaatselijke figuren 

- vr. 10 november ......... Kunstmenu groep 6: Langs de Limes 
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ongeveer 10.15 uur worden de fietsen van de leerlingen van de groepen 

5 t/m 8 gecontroleerd. Bij de keuring zijn medewerkers van Fietshandel 
Mastwijk aanwezig. Wij kunnen nog een paar extra handen gebruiken. 
Wie vindt het leuk om te komen helpen? U kunt zich aanmelden bij de 

directie of bij onze coördinator verkeer, Sabine Kors (leerkracht groep 6) 
of onze verkeersouder Jelmer van der Woude. 

 
Personeelsnieuws 
Op maandag 23 november is Gerbert (Groep 5) afwezig. Hij wordt vervangen door Bibi van der 

Ven.  
 

 

Prikbord: Kinderwoorddienst Michael-Laurenskerk 

Op zondag 15 oktober is er weer een kinderwoorddienst in de Michael-Laurenskerk. De viering begint om 

10:00 uur, aan de Kerklaan in de Bilt. Tijdens de viering gaan we met de kinderen naar onze eigen ruimte 

en luisteren en praten over een verhaal uit de bijbel. Deze zondag gaat het over FEEST! Elke zondag is 

het een beetje feest in de kerk omdat we dan met alle mensen bij elkaar komen aan de tafel van God. 

Wat heb je allemaal nodig om feest te vieren? Wat vinden we daarbij belangrijk? Daar gaan we met de 

kinderen over nadenken en praten. Noteer ook alvast de volgende kinderwoorddienst: 19 november 2017. 

Voor het hele programma tot het eind van dit jaar is informatie op de website van de parochie. 

 

 

 

We wensen iedereen een 

heel fijne herfstvakantie! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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://parochienet.nl/debilt/bestanden/00087.pdf

