Nieuwsbrief April

Muziekavond dinsdag 2 april
Op dinsdag 2 april aanstaande houden we weer onze jaarlijkse muziekavond.
Alle kinderen uit groep 5 t/m 8 mogen laten horen wat ze kunnen, alleen of met een groepje.
locatie:
aula Regentesselaan
aanvang: 19.00 uur
Het is altijd heel inspirerend om te horen en te zien hoeveel muzikaal- en podiumtalent er is op onze
school.
Ouders zorgen voor iets lekkers bij de koffie en thee.
Hopelijk tot ziens op de muziekavond!
Goede doelen markt woensdag 10 april
Doel: schoon water voor Indonesië
Regentesselaan: van 12.00 uur tot 12.30 uur. (Uitloop mogelijk)
Wevelaan: van 11.30 uur tot 12.30 uur
* Bij slecht weer wordt op beide locaties de markt binnen in school gehouden.
Alle ouder(s)/verzorger(s), familie en vrienden zijn van harte uitgenodigd om samen met uw
kind(eren) over de markt te struinen en leuke dingen te kopen! Alle opbrengsten gaan naar het
goede doel.
Denkt u er aan om kleingeld mee te nemen? Voor de leerlingen leuk en goed om mee te oefenen en
natuurlijk om onze opbrengst van de goede doelen markt te verhogen.

Vrijdag 12 april koningsspelen
Op vrijdag 12 april vieren wij de koningsspelen! Alle leerlingen zullen op school voorzien worden van
het koningsontbijt en kunnen hierdoor éénmalig het ontbijt thuis overslaan. We starten de dag met
de speciale Koningsdag-dans en gaan aan de slag met allerlei sport- en spelactiviteiten. De
leerkrachten informeren u verder over alle bijzonderheden.

De Week van de Lentekriebels
De Week van de Lentekriebels is ontstaan om relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs
te stimuleren. In het project wordt relationele en seksuele vorming op een positieve en vrolijke
manier onder de aandacht gebracht bij kinderen, scholen, leerkrachten en ouders. Leerkrachten
maken hierbij gebruik van het lespakket Kriebels in je Buik. Wilt u een kijkje nemen in het lespakket?
Bekijk de demolessen op www.kriebelsinjebuik.nl!
Wanneer? De Week van de Lentekriebels vindt plaats van 25 t/m 29 maart. Tijdens deze week wordt
in alle groepen aandacht besteed aan relationele en seksuele vorming op een manier die aansluit bij
de leeftijd en de belevingswereld van de kinderen in de verschillende groepen.

Koffieochtend op woensdag 6 maart
Op woensdagochtend 6 maart was op zowel de Wevelaan als op de Regentesselaan een
koffieochtend. Op de Regentesselaan was het weer voor het eerst, en het was een groot succes!
Ruim 30 ouders hebben koffie gedronken en vooral met elkaar kennis gemaakt. De volgende
koffieochtend voor de Regentesselaan is op woensdag 8 mei. Voor de Wevelaan is dit op vrijdag 10
mei.

Opening speeltoestel Regentesselaan
Op woensdag 6 maart is het speeltoestel op de Regentesselaan geopend door Justus! Hij heeft,
samen met juf Karin en juf Ineke het lint naar onze eigen trein doorgeknipt. De nieuwe naam voor
het plein is nu dan ook het treintjesplein! Daarna mochten eindelijk alle kinderen van groep zon,
groep maan, groep ster en groep 3 van de trein glijden of klimmen.

Voetbal toernooi 2019
Eerste wedstrijd acht tegen acht Regenboog tegen Pieterskerkhof het was een spannende wedstrijd,
maar op het laatste moment scoorde Pieterskerkhof een goal.
Helaas verloren we met 1-0.

Na de wedstrijd hadden we een pauze van één uur.
En toen gingen we oefenen voor de volgende wedstrijd.
Toen begon de tweede wedstrijd tegen Paulusschool.
Het was een spannende wedstrijd maar ook een beetje saai want het werd 0-0 gelijk spel, jammer
want die wouden we heel graag winnen!!!!
Toen hadden we weer een pauze van een uur en gingen we een beetje spelen met de bal.
De derde wedstrijd hebben we 2-0 verloren van Daltonsschool Rijnsweerd, jammer weer verloren.
Toen gingen we wachten tot het 5 uur was, want dan was de prijs uitreiking van de fairplaycup en
hoor je of je door bent naar de kwart finale, jammer genoeg hadden we net niet de fairplaycup
gewonnen.
Toen baalden we er heel erg van en gingen we naar huis toe, maar wel met de hoop dat we hem
volgend jaar wel winnen.
Geschreven door: Regenboog meiden groep 7

Babynieuws
Heuglijk nieuws op De Regenboog! Juf Sharon en juf Sanne zijn zwanger! Rond de zomervakantie
gaan zij met verlof, uiteraard informeren wij de groepen zo spoedig mogelijk over de vervanging van
het verlof.

Open dagen op 13 en 20 maart
Op zowel de Regentesselaan als op de Wevelaan zijn veel ouders kennis komen maken met onze
school. Op beide locaties hebben de ouders genoten van een zangoptreden en zijn ze rondgeleid
door leerlingen van groep 7/8 (zelfs in het Engels!). Er zijn geen open ochtend meer dit schooljaar,
bent u of kent u iemand met interesse, dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden voor een
individuele rondleiding.

Parkeeroverlast op Wevelaan
Er zijn een aantal klachten gekomen van bewoners in de buurt van de Wevelaan over het stationair
laten draaien van auto’s en het parkeren op privé-parkeerplaatsen. Wilt u hier op letten om verdere
overlast te voorkomen?
Avondvierdaagse
In mei vindt de avondvierdaagse weer plaats. Hoewel de avondvierdaagse geen schoolactiviteit is,
juicht de school het toe dat er zoveel mogelijk kinderen van de Regenboog meelopen.

De afgelopen jaren heeft een aantal ouders zich ingezet om per locatie de inschrijving te regelen voor
de leerlingen. Dit jaar hebben zich helaas (nog) geen ouders gemeld die deze taak op zich willen
nemen. Ouders die dit zouden willen regelen, kunnen zich alsnog melden bij de OR en/of directie.
Los hiervan is het mogelijk om individueel in te schrijven. Het afgelopen jaar hebben enkele
leerlingen van de Wevelaan zich individueel ingeschreven in De Bilt en vervolgens samen gelopen. Bij
afwezigheid van coördinerende ouders, willen we u vragen om elkaar ook dit jaar weer op te zoeken
en zelf de inschrijving te regelen. De avondvierdaagse kan worden gelopen in Overvecht of De
Bilt/Bilthoven. Hopelijk is het mogelijk om daarbij alle leerlingen in een klas te betrekken, zodat
niemand buitengesloten wordt.
Beste ouder,
Onderstaand bericht is een herinnering en alleen van toepassing indien u nog niet betaald heeft.
De directie heeft geen inzage in wie wel of niet betaald heeft. Voor vragen over betalingen kunt u
contact opnemen met de penningmeester van de ouderraad Sjors Elemans ( contactgegevens via de
directie te verkrijgen).
Herinnering 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

Kind 3 uit gezin

Kind 4 en volgend(e)
kind(eren)

€ 42,50

€ 27,50

€ 15,-

€ 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

kosten per kind uit het gezin

groep 1/2 : schoolreis

€ 12,50 per kind (voorjaar 2019)

groep 3-7R en 36W:schoolreis

€ 30,00 per kind (voorjaar 2019)

groep 7/8W, 8R en 7/8R :
schoolkamp

€ 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.








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)
Agenda:
2 april oud papier
2 april muziekavond Regentesselaan, start om 19.00 uur
3 april studiedag, alle leerlingen vrij
5 april Toneel groep 5R en 3W, om 8.30 uur
10 april Goede Doelen markt
12 april koningsontbijt en koningsspelen
15 april start projectweek Pasen
16 april kopij nieuwsbrief mei
16, 17 en 18 april Cito eindtoets groep 8
17 april 19.00 uur MR vergadering W
18 april paasviering en lunch, 14.15 uur start Meivakantie (t/m zondag 5 mei)

