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NIEUWSbrief
Mededelingenblad van basisschool De Regenboog
1. Open lesochtend
De eerst openlesochtenden voor de beide locaties zijn achter de rug. Alhoewel de
opkomst wat tegenviel, kunnen we toch terugkijken op twee geslaagde ochtenden.
De belangstellende ouders konden vooral de optredens van de kinderen en de
rondleiding van kinderen uit de bovenbouw waarderen. Omdat sommige ouders de
Nederlandse taal nog niet machtig waren, gingen enkele kinderen moeiteloos in het
Engels over met de uitleg. Op 13 en 20 maart a.s. staan de volgende openlesochtend
gepland, dus mocht u mensen weten die meer willen weten over onze school,
attendeer ze dan op deze ochtenden.

2. Nieuwbouw
In de vorige nieuwsbrief hebben we al wat gemeld over de verbouwing/renovatie van
locatie Wevelaan. Inmiddels kunnen we u melden, dat we subsidie hebben ontvangen
om een duurzaam gebouw neer te kunnen zetten; aardgasvrij en voorzien van zonnepanelen. Daarmee worden wij de eerste duurzame school in Utrecht.
Met dit nieuws hebben we zelfs de landelijke media gehaald.

3. Aardrijkskunde nieuwe stijl
Onder leiding van meester Arie hanteren de groepen 6 t/m 8 van de Regentesselaan
bij Aardrijkskunde een andere werkwijze. Daarbij is er veel aandacht is voor de zgn.
21e eeuwse vaardigheden.
In deze nieuwe opzet werken de kinderen in kleine groepjes samen aan een les, maken
een presentatie van de inhoud en schrijven een samenvatting. Na een paar weken
presenteren ze hun werk aan elkaar en delen het resultaat met de andere groepjes.
Zo leren de kinderen samenwerken, samenvatten, planmatig te werken, presenteren,
en verantwoordelijkheid te dragen en, niet te vergeten, eigen keuzes te maken.
Ook draagt deze manier van werken bij aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden.
Bij elk nieuw hoofdstuk worden er weer nieuwe samenwerkingsgroepjes gemaakt,
waardoor de kinderen ook met anderen leren samen te werken. De kinderen vertonen
veel inzet en leren veel van zowel de leerstof als van elkaar. Het is een genot om te
zien dat zij zo enthousiast met hun opdrachten bezig zijn. Deze extra inzet wordt
bekostigd vanuit de werkdrukmiddelen; door deze organisatievorm wordt namelijk
het aantal kinderen voor een deel van de ochtend in deze groepen kleiner.
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4. Actie Schoenendoos
Ook dit jaar heeft de school weer mee gedaan
aan Schoenmaatjes. Van simpele schoenendoos
tot onvergetelijk cadeau: Schoenmaatjes is dé
kans voor kinderen om écht iets te doen voor
kansarme leeftijds-genootjes wereldwijd. De
kinderen vullen een schoenendoos met schoolspullen, toilet-artikelen en speelgoed voor
leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.
Als je je email hebt ingevuld krijg je bericht waar
je doos naar toe is gestuurd en welk kind jouw
doos heeft gekregen. Zo wordt een simpele
schoenendoos een onvergetelijk cadeau!
Er zijn in totaal 151 dozen door onze school
verzameld. En dat is een groot compliment
waard. We danken alle kinderen en ouders voor
hun inzet. Meer info is te vinden op de website
van Edukans.

5. Actie Schaatsen voor Water
Gelijktijdig met de actie Schoenendoos hebben kinderen van de bovenbouwgroepen
meegedaan aan de sponsoractie ‘schaatsen voor water’. Dit keer met als doel:
schoon drinkwater en toiletvoorzieningen op scholen in Ethiopië. Ook hierbij hebben
de kinderen van de Regenboog zich van hun beste kant laten zien en is er gezamenlijk
op de beide locaties het bedrag van € 5092,-- bij elkaar geschaatst; een resultaat waar
we best trots op mogen zijn. Samen met de actie Schoenendoos laat het zien dat
‘samen’ op de Regenboog verder gaat dan de schoolgrenzen.

6. Personeel
In de afgelopen weken werden we voor het eerst dit schooljaar geconfronteerd met
meerdere ziektegevallen. Gelukkig hebben die wat betreft de groepsleerkrachten nog
steeds kunnen vervangen, al moesten we daarbij accepteren dat de vervanging door
verschillende mensen gedaan werd. In een mail aan de ouders hebben we onze
enigszins gewijzigde procedure m.b.t. ziekte/vervanging nader uitgelegd.
Uiteraard hopen we dat het niet zo’n vaart zal lopen, maar het is in ieder geval goed
om te weten welke stappen er achtereenvolgens genomen worden bij ziektemeldingen, waarvoor geen directe vervanging gevonden kan worden.

7. Sinterklaas
Hieronder de planning voor het Sinterklaasfeest dat we vieren op woensdag
5 december.
• De aankomst van de Goedheiligman is op beide locaties om 8.30 uur.
• De kinderen nemen zelf het zgn. 10 uurtje mee.
• Wij vragen u op die ochtend niet te parkeren aan de Regentesselaan.
• Wij verzoeken de ouders bij aankomst achter alle kinderen te gaan staan, omdat de
ruimte beperkt is en anders de kinderen niets kunnen zien.
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8. Kerstcommissie
Met de spannende dagen van Sinterklaas nog voor de boeg, volgen daarna de
donkere dagen voor kerst. Uiteraard zijn we ook alweer bezig met de organisatie
van de kerstviering. We willen jullie hierbij al vast laten weten wat de plannen zijn.
Dit jaar gaan de kinderen met hun klasgenoten ‘vieren en dineren’.
Het kerstdiner zal plaatsvinden: op donderdag 20 december, van 17.00 uur tot
18.30 uur op de Regentesselaan en van 17.00 uur tot 18.00 uur op de Wevelaan.
Het halfuurtje tijdsverschil is, omdat locatie Regentesselaan de viering op dezelfde
dag houdt en locatie Wevelaan op de vrijdagochtend (21 december).
Bij de deur van de klas van uw kind hangt tussen dinsdag 11 en vrijdag 14 december
een intekenlijst voor een gezellig hapje. U hoeft niet voor 30 kinderen iets te maken.
Iedereen maakt iets dus voor 6 kinderen, en een klein portie is echt genoeg. Mocht u
inspiratie willen, de leerkrachten hebben vast goede tips. Tijdens het diner zijn alle
ouders van harte welkom bij het kerstdrankje buiten op het plein. Wilt u er allemaal
voor zorgen dat uiterlijk woensdag 19 december uw kind bestek en een plasticzak,
voorzien van naam, mee naar school neemt?
Meer informatie volgt later via Schoudercom.
Voor de beide locaties zijn we nog op zoek naar kerstdecoratie om daarmee het
schoolplein aan te kunnen kleden. Dus heeft u nog een oude kunstkerstboom, kerstversiering of kerstverlichting op zolder liggen, dan houden we ons aanbevolen.
Het mag afgegeven worden bij meester André.

9. Basiscatechisatie voor groep 7 en 8
Nu het jaar ten einde loopt is het de tijd om je op te geven voor de basis catechisatie .
In januari starten wij weer met de catechisatie voor groep 7 en 8.
Op een door de weekse dag wordt er 's avonds, tussen half zeven en half acht, onder
het genot van een kop thee en speculaas in gegaan op verschillende vragen.
Wat betekenen de symbolen en gebruiken in de kerk en in de bijbel en wat hebben ze
voor nut. Wat draagt het geloof bij aan je leven , niet vanuit de dogmatiek van de kerk,
maar in de praktijk van alle dag. Wat heb je er aan?
Dit zijn de vragen waarmee wij in groep 7 aan de slag gaan.
Er wordt uitleg gegeven over het Christendom, Jodendom en ook iets over de Islam.
Wat is de Bijbel voor boek ? Wat geloof je zelf, en waarom geloof je ?
Met groep 8 gaan wij enkele Bijbel verhalen lezen en uitleggen ,maar ook het “Onze
Vader” en de Tien geboden komen aan bod.
Buiten de basis kennis over het christendom zal er altijd ruimte zijn om vragen te
stellen over allerlei geloofszaken.
De cursus wordt afgesloten met een spannende film, die op dezelfde manier is
gemaakt als een profetie en met de zelfde inhoud.
Mocht dit je aanspreken, meld je dan aan bij:
Jan Wilten, Adelaarstraat 30, 3514 CE Utrecht
Tel. 030-2717352 of per E-Mail: jan.wilten@casema.nl
Vermeld je naam, adres leeftijd en telefoonnummer en de dagen
waarop je niet kunt. Iedereen die zich opgegeven heeft ontvangt
hier persoonlijk bericht over.
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9. Factuur vrijwillige ouderbijdrage en
schoolreis/kamp 2018-2019
Vrijwillige ouderbijdrage
Om allerlei activiteiten – zoals Sinterklaas, Kerst, sportactiviteiten, excursies en
creatieve activiteiten – te kunnen bekostigen wordt er van de ouders/verzorgers een
vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Om alle schoolactiviteiten doorgang te laten vinden
is het uiterst belangrijk dat alle ouders deze vrijwillige bijdrage betalen.
Deze bijdragen worden in overleg met het team en met verantwoording naar het schoolbestuur, door de ouderraad beheerd. De MR van De Regenboog heeft ingestemd met
onderstaande bedragen voor de vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis en /of kamp.
De kosten zijn als volgt:

1. Vrijwillige ouderbijdrage: Maximaal € 100,- per gezin
Kind 1 uit gezin Kind 2 uit gezin
€ 42,50
€ 27,50

Kind 3 uit gezin
€ 15,-

Kind 4 en volgend(e) kind(eren)
€ 15,-

Opmerking:
U betaalt een bijdrage voor elk kind uit een gezin. De maximale bijdrage is echter € 100,-

2. Schoolreis en/of kamp
De kosten voor het schoolreisje en/of kamp zijn als volgt vastgesteld.
U dient zelf een berekening voor uw gezin te maken.
Schoolreis en / of kamp
groep 1/2 : schoolreis
groep 3-7R en 3-6W: schoolreis
groep 7/8W en 8R: schoolkamp

Kosten per kind uit het gezin
€ 12,50 per kind (voorjaar 2019)
€ 30,00 per kind (voorjaar 2019)
€ 110,00 per kind (voorjaar 2019)

Een aantal belangrijke punten:
• Het is mogelijk om voor uw kinderen het verschuldigde bedrag in één of in twee
termijnen te betalen. De 1e betaling ontvangen wij graag voor 1 januari 2019 en
de 2e betaling voor 1 maart 2019.
• De OR verstuurt geen factuur. U dient zelf een totaaltelling van de kosten vrijwillige
ouderbijdrage en schoolreis/kamp voor uw gezin te maken en het bedrag over te
maken.
• Zet bij de omschrijving duidelijk wat u betaalt en de naam van uw kind(eren),
groep en locatie.
• U –pas:
Ouders met een U-pas budget kunnen € 75,- uit het U-pas kindpakket besteden
aan kosten voor schoolactiviteiten. Het gaat om activiteiten zoals schoolreisjes,
schoolkamp of de vrijwillige ouderbijdrage.
U kunt echter een kopie van de U –pas van uw kind op school laten maken en
afgeven t.a.v. van de directeur. Belangrijk is dat u de naam van uw kind + groep
en locatie op de kopie zet. Bij inlevering van deze kopie gaat u akkoord met het
innen van een bedrag van € 75,- voor schoolactiviteiten ( voor vrijwillige ouderbijdrage en schoolreis en/of kamp). U hoeft dan deze factuur niet te betalen.
Wij verzoeken u vriendelijk uw bijdrage over te maken naar rekening:
NL03 INGB 0006992211 t.n.v. Ouderraad de Regenboog.
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Belangrijk:
• Een leerling waarvoor de ouders geen ouderbijdrage willen betalen, kan niet
uitgesloten worden van het volgen van onderwijs. De leerling kan wel worden
uitgesloten van deelname aan activiteiten die uit de ouderbijdrage betaald
worden. Uw kind wordt dan tijdens die activiteit opgevangen in school.
• De ouderbijdrage heeft betrekking op het hele schooljaar, lopende van
1 augustus tot en met 31 juli van het daarop volgende kalenderjaar. Kinderen die
tussen 1 januari en 1 juli instromen krijgen 50 % korting op de ouderbijdrage.
• Bij tussentijds vertrek van school tijdens een lopend schooljaar is er geen restitutie
mogelijk.
• De schooldirectie kan, indien daartoe naar haar oordeel aanleiding bestaat,
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Het is mogelijk dat u vanwege
uw financiële draagkracht niet aan de gevraagde bijdrage kunt meedoen.
Geef dan in het kort schriftelijk of mondeling de reden hiervoor aan bij de directie.
Zij zal uw mening met respect behandelen en neemt contact met u op om te bezien
of er mogelijkheden zijn tot reductie of kwijtschelding, zodat uw kind toch aan de
activiteiten kan deelnemen.
Met vriendelijke groet, namens de Ouderraad
Sjors Elemans (penningmeester)

9. Agenda december
Dinsdag 04 december
Woensdag 05 december
Donderdag 6 december
Maandag 10 december
Dinsdag 11 december
Donderdag 20 december
Vrijdag 21 december
Zaterdag 22 december

regenboog@pcou.nl

• oud papier
• Sinterklaasfeest
• Eind project Sint
• Speelgoed (groep 1-2)
• start project kerst
• kopij nieuwsbrief januari
• kerstfeest groep 1-8
• Eind kerstproject
• Start kerstvakantie (t/m zondag 6 januari)

www.onzeregenboog.nl

School voor Christelijk basisonderwijs.
Regentesselaan 70, 3571 CG Utrecht, telefoon 030-2713888 • Wevelaan 2, 3571 XS Utrecht. telefoon 030-2711770
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