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De Nederlandse Regenboog School doceert op zaterdagochtend de Nederlandse taal en 
cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond, die wonen in de regio Londen. 
De school heeft momenteel ruim100 leerlingen, in de leeftijd van 4 tot 16 jaar, verdeeld 
over het primair onderwijs (groep 1 t/m 8) en het voortgezet onderwijs (VO1 t/m VO4). Ze 
krijgen les in kleine groepen, onder leiding van ervaren en gekwalificeerde leerkrachten en 
met de hulp van assistenten. Onze school  staat onder toezicht van de Nederlandse 
overheid, die de school regelmatig inspecteert. 

2017/18
Nieuwsbrief 1-2018

NEDERLANDSE 
REGENBOOGSCHOOL 

LONDEN

Beste ouders 
Het is bijna niet voor te stellen dat we alweer 
over de helft van dit schooljaar zijn. Sinds de 
laatste nieuwsbrief is er een heleboel 
g e b e u r d . N a e e n f a n t a s t i s c h e 
Sinterklaasviering eind vorige jaar sloten we 
2017 met een goed gevoel af. En 2018 ging 
voor de kinderen weer voortvarend van start. 
Er werd in de groepen veel tijd aan toetsen 
besteed. Inmiddels hebben alle leerlingen 
hun rapporten ontvangen, die voor jullie als 
ouders deze keer niet alleen op papier, maar 
voor het eerst ook digitaal te bekijken zijn via 
het leerlingen-volgsysteem waar we gebruik 
van maken, Parnassys. Een hele mijlpaal! 

Ook op ander digitaal front kunnen we 
binnenkort een mooie mijlpaal melden, want 
dit voorjaar nog gaat de nieuwe website van 
de Regenboogschool live. Hierop kunnen 
(toekomstige) leerlingen en ouders naast 
algemene informatie over de school ook 
bijvoorbeeld vakantie- en toetsroosters, 
evenementen en de inlog naar Parnassys 
vinden. 

De evenementenkalender is op dit moment 
goed gevuld. Volgende maand, op 28 april, 
vieren we immers alweer Koningsdag! 
Natuurlijk besteden we ook aandacht in de 
lessen aan 4 en 5 mei. In de hoogste klassen 
komt zelfs een delegatie van de ambassade 
om hierover te vertellen. En – in goed 
Nederlands – last, maar zeker niet least: op 
zaterdag 9 juni vieren we het 25-jarig 
jubileum van de Regenboogschool! Dus 
reserveer die datum vooral alvast in de 
agenda. Er zal die dag namelijk ook een 
feestelijk middagprogramma zijn en in de 
komende periode gaan alle groepen aan de 
slag met de voorbereidingen daarvoor. 
Verderop in de nieuwsbrief is hierover meer 
informatie te vinden. 

Namens het bestuur & directie, veel 
leesplezier! 

Nelke Droppert, Janne de Haan  

Anne Bos & Marietje Jansen
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Belangrijke data 

Vakantie- geen les     31 mrt en 7 apr 

Koningsdag                     28 apr 

Half term - geen les    26 mei 

CITO toets              2 & 16 juni 

Jubileumfeest       9 juni 

Geen les                    30 juni 

Eindrapport    14 juli 

Laatste les voor zomervakantie  21 juli 

Eerste les 2018/2019   1 sept 

Voor het volledige lesrooster, zie pagina 4.  



 
Leerkrachten komen en 
gaan 
Op een school in het buitenland heb je inherent 
te maken met leerkrachten die komen en gaan. 
Ook dit jaar ontkomen we er niet aan. Aan het 
begin van het jaar startten we met een nieuwe 
directeur en adjunct: Anne Bos en Marietje 
Jansen, een nieuwe leerkracht in VO 1 en 2: 
Marjolein Fontijn en nieuwe klassenassistente in 
groep 4: Priscilla Rouws.  

Eind vorig jaar heeft klassenassistent Harrit da 
Silva groep 2 helaas verlaten en is inmiddels 
opgevolgd door Sophie Velner.  

Emy Coppens geeft per 1 april het stokje weer 
terug aan Ritu Sewnandan in groep 7/8. Ritu 
heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan 
zijn studie 'Special Education Needs' aan de 
UCL en heeft dit nu bijna afgerond. Hij heeft nu 
weer tijd om bij ons te komen werken. We zijn 
blij dat we Emy mogen behouden als invalkracht 
en kijken uit naar de terugkomst van Ritu.  

We zijn er trots op dat we altijd alle klassen met 
gekwalificeerde krachten hebben kunnen 
draaien. Om dit ook volgend jaar weer voor 
elkaar te krijgen, kijken we nu alweer rond naar 
nieuwe talenten. Mochten jullie mensen in je 
o m g e v i n g s p r e k e n m e t e e n 
onderwijsbevoegdheid, attendeer ze dan op de 
vacature op de website van Stichting NOB.  

Digitale rapporten 
Jullie kinderen hebben eind februari een 
rapport gekregen dat digitaal is opgeslagen en 
door ouders digitaal is in te zien in ons 
leerlingvolgsysteem Parnassys. Het is de 
bedoeling dat op termijn alle toetsuitslagen, 
gespreksverslagen en ook alle volgende 
rapporten in dit systeem worden opgeslagen, 
zodat alle leerlinginformatie op één plaats te 
vinden is.  

Mocht je even willen kijken, ga dan naar  
h t tps : / /www.par nassys .n l /  en k l i k op 
INLOGGEN. Vul de gebruikersnaam en het 
wachtwoord in. Je komt nu in het ouderportaal 
waar je op de naam van je kind drukt. Er 
v e r s c h i j n t e e n m e n u m e t b o v e n a a n 
'Rapporten'. In beeld verschijnt nu het laatste 
rapport van je kind, dat je - links onderaan - 
kunt afdrukken. Je hebt nu de PDF versie van 
het rapport en kunt deze bijvoorbeeld ook naar 
opa en oma mailen in Nederland. Naast de 
'afdrukken' knop, zit een knop waarmee vorige 
rapporten geselecteerd kunnen worden. Dat 
kan op dit moment nog niet, maar in de 
toekomst wel. 

Heb je vragen over Parnassys of kun je je 
wachtwoord of gebruikersnaam niet meer 
v i n d e n , m a i l d a n n a a r 
admin.regenboogschool@gmail.com 

Leerkrachten 
Groep 1 
Jip Visser: leerkracht 
Catrien Coppens: assistent 
Isla: leerlingassistent 
groep1.regenboogschool@gmail.com 

Groep 2 
Joyce Kusters: leerkracht 
Sophie Velner: assistent 

Yuki: leerling assistent 
groep2.regenboogschool@gmail.com 

Groep 3 
Kimberly Minkes: leerkracht 
Kriss van Oijen: assistent  
groep3.regenboogschool@gmail.com 

Groep 4 
Celine Croes: leerkracht 

Priscilla Rouws: assistent 
groep4.regenboogschool@gmail.com 

Groep 5  
Irene Kloppenburg: leerkracht 
Dorien Klaver: assistent 
groep5.regenboogschool@gmail.com 

Groep 6 
Marietje Jansen: leerkracht 

Hetty Gill: assistent 
groep6.regenboogschool@gmail.com 

Groep 7/8 
Emy Coppens : leerkracht 
vanaf 1 april: Ritu Sewnandan 
Brechtje Voets: assistent 
Ella: leerling assistent 
groep78.regenboogschool@gm
ail.co, 

Klas VO1/VO2 
Marjolein Fontijn: leerkracht 
Sanne Perfors: assistent 
groepVO.regenboogschool@gmail.com 

Klas VO3/VO4 
Anne Bos: leerkracht 
groepVO.regenboogschool@gmail.com 

https://www.stichtingnob.nl/Vacatures-en-meer/Vacatures/vacatures-londen---ntc-leerkrachten
https://www.parnassys.nl/
https://www.stichtingnob.nl/Vacatures-en-meer/Vacatures/vacatures-londen---ntc-leerkrachten
https://www.parnassys.nl/


 Sinterklaas 
Ook dit jaar bracht de Sint een bezoekje aan de 
Regenboogschool. Met twee prachtige Pietjes 
ging hij met z'n grote boek alle klassen af. Elk 
kind mocht even bij hem komen en kon na 
mooie woorden natuurlijk een cadeautje en wat 
lekkers meenemen. Ook de broertjes en zusjes 
die niet op de Regenboogschool zitten zijn dit 
jaar niet vergeten. Na elke klas te hebben 
bezocht en voor zijn vertrek naar Spanje, 
werden de Sint en de Pieten toegezongen in de 
aula met nostalgische liedjes begeleid op de 
piano. 

Graag willen we de ouders en leerkrachten van 
groep 2 bedanken voor de organisatie, met 
name Monique, Merry, Tanja, Salima, Rob 
enorm bedankt voor jullie hulp om dit prachtige 
feest in volle glorie te vieren! 

Wifi 
In het nieuwe huurcontract dat we hebben 
afgesloten met de Salusbury Primary School zijn 
we overeen gekomen dat we gebruik kunnen 
maken van de wifi van de school. Dus vanaf nu 
kan iedereen inloggen op de wifi van Salusbury 
Primary School:  

netwerk: Salusbury Staff 

username: dutch 

password: Dutch5  

Data Protection Policy 
Vanaf eind mei geldt in heel Europa een nieuwe 
Data Protection Policy, ook wel bekend onder 
de naam GDPR. Ook scholen vallen onder deze 
verscherpte privacy wetgeving. Ter kennisname 
w i l l e n w e h i e r b i j m e l d e n d a t d e 
Regenboogschool reeds alle stappen heeft 
voltooid om aan deze wet te voldoen.  

Klushulp Bibliotheek 
Aangezien de ruimte in de bibliotheek wat krap 
wordt en we meer boeken hebben gekregen, 
hebben we met de Salusbury School 
afgesproken dat we een extra plank mogen 
ophangen in de bibliotheekkast. Daarom zijn 
we op zoek naar (een handig) iemand die 
hierbij op een zaterdagochtend zou kunnen 
helpen. Het liefst iemand in het bezit van een 
boormachine. Indien je wilt helpen, stuur een 
m a i l t j e n a a r 
admin.regenboogschool@gmail.com.  

Gebruik aula 
Door de Salusbury Primary School zijn we 
gevraagd de school achter te laten zoals we 
hem za te rdagochtend aant re f fen . De 
leerkrachten zorgen ervoor dat dit in de lokalen 
gebeurt. Graag vragen we de hulp van de 
ouders die in de aula zitten tijdens de lessen, 
om deze ook achter te laten zoals wij hem ’s 

ochtends aantreffen. Dit betekent dat de tafels 
die worden gebruikt even schoon worden 
gemaakt, zodat ze vrij zijn van thee- en 
koffievlekken en daarna samen met de stoelen 
terug kunnen worden gezet naar de plek waar 
ze stonden. Daarnaast vragen we jullie om op 
te letten of broertjes en/of zusjes die tijdens de 
schooltijden in de aula zijn niet aan de andere 
spullen van de school zitten, zoals boeken (-
rekken) en muziekinstrumenten. Alvast bedankt 
voor jullie medewerking.  

Ouderhulp 
Ouders die zich nog niet hebben ingeschreven 
voor de oudertaken zullen in de komende 
weken een mail krijgen met de data waarvoor 
ze zijn ingedeeld. Graag willen we een ieder 
eraan herinneren dat de kinderen tijdens de 
pauze buiten spelen en niet binnen in de aula. 
Als het slecht weer is, kunnen ze in de klassen 
blijven. 

mailto:admin.regenboogschool@gmail.com
mailto:admin.regenboogschool@gmail.com


25-jarig Jubileum feest 
Op 9 juni a.s. vieren we deze mijlpaal op 
feestelijke wijze van 12.00 to 15.00 uur. De 
kinderen beginnen de dag zoals gewoonlijk 
om 10.00 uur, waarna de festiviteiten starten 
met een zogenaamde potluck lunch.  Het 
belangrijkste onderdeel van de viering zal een 
theaterstuk zijn, gespeeld door onze kids en 
geregisseerd door ouder en regisseur Daphna 
Plaschkes. Daarnaast vinden er op het toneel 
een aantal andere activiteiten plaats, 
zoals  ‘Dinges' en een loterij - met te gekke 
prijzen! We kunnen zeker wel wat hulp 
gebruiken in de aanloop naar het feest en op 
de dag zelf.  Er volgt binnenkort meer 
informatie via email, maar voor nu: noteer de 
datum in de agenda. Voor vragen en/of 
opmerkingen, neem contact met ons op via 
jubileum.deregenboogschool@gmail.com. Wij 
kijken enorm uit naar de viering en hopen dat 
jullie in groten getale aanwezig zullen zijn! 

De Feestcommissie  

Lesrooster 2017/2018 

zaterdag 17 maart 

zaterdag 24 maart 

zaterdag 31 maart: Paasvakantie, geen les 

zaterdag 7 april: Paasvakantie, geen les 

zaterdag 14 april 

zaterdag 21 april: bezoek ambassade aan de school ivm 4 mei viering 
(groep 5 t/m VO4).  

zaterdag 28 april: viering Koningsdag 

zaterdag 5 mei 

zaterdag 12 mei 

zaterdag 19 mei 

zaterdag 26 mei: half term, geen les 

zaterdag 2 juni: CITO toets en Diataal toets (VO 1 t/m 4) 

zaterdag 9 juni: jubileumfeest  

zaterdag 16 juni CITO toets 

zaterdag 23 juni 

zaterdag 30 juni: geen les (Summer Fair Salusbury School) 

zaterdag 7 juli 

zaterdag 14 juli: rapport 

zaterdag 21 juli: laatste schooldag 

zaterdag 1 september: eerste schooldag 2018/2019 

Bestuursleden 
De Nederlandse Regenboog School wordt 
op vrijwillige basis bestuurd, waardoor we 
de kosten zo laag mogelijk kunnen 
houden. Het bestuur bestaat uit ouders 
die een deel van hun tijd geven aan de 
school. Dat betekent dat er altijd wat 
verloop is, omdat kinderen de school 
doorlopen of omdat mensen verhuizen 
etcetera.  

De samenstelling van het bestuur is als 
volgt: 

Voorzitter:  Nelke Droppert 
voorzitter.regenboogschool@gmail.com 

Vice voorzitter:  Janne de Haan 
voorzitter.regenboogschool@gmail.com  

Penningmeesters:   Ruud Kole 
   Arjan van Bussel 
   Maarten Wildschut 
financien.regenboogschool@gmail.com 

Secretaris:  Martin Smidt 
admin.regenboogschool@gmail.com 

Algemene bestuursleden: 
   Jan de Boer 
   José Nieuwhof 
   Tanja Rakhou  
   Kirsten Vroegop 
   Johannes Zijlstra 

bestuur.regenboogschool@gmail.com 

Pietengym
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