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Beste ouders
Het is met gemengde gevoelens dat ik het
voorwoord van deze nieuwsbrief heb
geschreven. Dit is namelijk mijn laatste
voorwoord… In december vertrekken we met
ons gezin naar Bangalore in India voor een
nieuw avontuur. Met pijn in mijn hart ga ik
afscheid nemen van de Regenboogschool en
van Londen. Maar tegelijkertijd kijk ik ook met
veel plezier terug op de afgelopen periode
als voorzitter.
Koningsdag, Kinderboekenweek,
Dodenherdenking en Bevrijdingsdag,
Sinterklaas, maar ook het 25-jarig
jubileumfeest van de school dit voorjaar.
Geweldig om het enthousiasme te zien bij de
leerlingen in hun toneelstukken, de
schoolband, en alle ouders die mee hebben
geholpen om het tot een succes te maken. En
aankomende zaterdag hebben we nog de
ouderworkshop over meertaligheid, waar ik
erg naar uitkijk.
Ook achter de schermen is er hard gewerkt.
Met het team hebben we met name gefocust
op het continu verbeteren van de
onderwijskwaliteit en de communicatie. Dit
heeft onder meer geresulteerd in een sterke
verbetering in het gebruik van ons
leerlingenvolgsysteem Parnassys en een
vernieuwde website voor de school.

Belangrijke data
Workshop “Help mijn kind is 2talig” 17 nov
Sinterklaasfeest

1 dec

Geen les

8 dec

Kerstvakantie, geen les

22 en 29 dec

Eerste les na kerstvakantie

5 jan

Kijk voor het complete lesrooster achter in
de nieuwsbrief of op de website:
www.regenboogschool.org.uk
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Tenslotte ben ik er ontzettend trots op dat de
Regenboogschool ook naar buiten toe steeds
meer op de kaart staat. Dit weekend
organiseren we een regioconferentie voor
meer dan 40 docenten en bestuursleden van
andere Nederlandse scholen in het VK. Van
het voorjaar was de school bovendien
uitgenodigd voor een overleg met Stef Blok,
de Minister van Buitenlandse Zaken. En
onlangs was de Regenboog
vertegenwoordigd bij de ontmoeting van
Koning Willem-Alexander en Koningin
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Maxima met Nederlanders in het VK tijdens
hun staatsbezoek. Een mooi resultaat!
Ik zal de Regenboog en alle geweldige
mensen die ik heb ontmoet en met wie ik heb
samengewerkt, enorm gaan missen. Gelukkig
laat ik de school in goede handen achter.
Janne de Haan, nu vice-voorzitter, zal vanaf 1
december het stokje van mij overnemen. Ik
wens haar en jullie het allerbeste toe en
wellicht horen jullie binnenkort over een
Regenboog II in Bangalore…
Hartelijke groet,
Nelke Droppert
Voorzitter

De Nederlandse Regenboog School doceert op zaterdagochtend de Nederlandse taal en
cultuur aan kinderen met een Nederlandstalige achtergrond, die wonen in de regio Londen.
Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse overheid, die de school regelmatig
inspecteert, en is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Leerkrachten
Groep 1
Leerkracht: Miranda de Jong
Assistent: Catrien Coppens
Leerling assistent: Isla
groep1.regenboogschool@gmail.com
Groep 2
Leerkracht : Tjakka Diddens
Assistent: Hetty Gil
Leerling assistent: Yuki
groep2.regenboogschool@gmail.com
Groep 3

Leerkrachtwisselingen
We zijn erg blij dat we het nieuwe schooljaar in
september konden starten met een aantal
geweldige nieuwe leerkrachten en assistenten:
Miranda de Jong, Tjakka Diddens, Brechje Mol,
Silke de Vlieghere en Brenda Dierckx van harte
welkom! Onze assistent Priscilla is een paar
maanden op reis en in haar afwezigheid is
Emma Schouten assistent in groep 4, heel fijn
dat zij deze periode voor ons beschikbaar is.
Marietje Janssen kon haar baan als leerkracht
aan de Nederlandse school niet meer
combineren met haar full time baan als
leerkracht en heeft in de zomervakantie helaas
moeten besluiten om niet meer terug te keren
naar de Regenboogschool. Kriss van Oijen
volgt momenteel de digitale Pabo-opleiding en
zal in dat kader een half jaar in groep 5 en een
half jaar in groep 3 assisteren, waarbij ze wisselt
met Dorien Klaver. Sanne Perfors gaat in
november met zwangerschapsverlof, we
wensen haar een hele fijne tijd en kijken uit naar
positieve berichten over haar gezin! Helaas
moeten we in januari afscheid nemen van
Marjolein Fontijn. Zij gaat weer terug naar
Nederland. De gesprekken over haar opvolging
vinden momenteel plaats. Zodra hierover
nieuws te melden is, hoort u dat zo spoedig
mogelijk.

mijn kind is meertalig: meertalig opgroeien in
een internationale omgeving', door Barbara
van Dorp, adviseur van Stichting NOB. In deze
workshop kijkt zij met de ouders naar het
belang van de moedertaal en hoe je hier als
ouder het best op in kunt spelen en duikt ze in
de feiten en fabels rondom meertaligheid. [nb:
hiermee vervalt de eerder aangekondigde
workshop over leerprocessen en Cito uitslagen,
die wordt later in het jaar gepland]

Leerkracht: Jip Visser
Assistent: Dorien Klaver
Leerling assistent: Isabella
groep3.regenboogschool@gmail.com

Groep 4
Leerkracht: Brechje Mol
Assistent: Emma Schouten/Priscilla Rouws

Na deze workshop gaat het bestuur onder
leiding van adviseurs van Stichting NOB aan de
slag met de strategische planning van de
school en het maken van een schoolplan en
vanaf 15 uur zullen leerkrachten en bestuurders
van 9 NTC-scholen uit het gehele VK bij elkaar
komen voor een studiemiddag, waarbij de
leerkrachten gaan werken aan de doorlopende
NTC-leerlijn en de bestuurders zich buigen
over 'Strategie, Schoolplan en Organisatie'.
Het is erg leuk dat er ruim 40 deelnemers zijn
voor deze studiemiddag, die door De
Regenboogschool geïnitieerd is om het 25 jarig
bestaan te vieren.

groep4.regenboogschool@gmail.com
Groep 5
Leerkracht: Irene Kloppenburg
Assistent: Kriss van Oijen
groep5.regenboogschool@gmail.com

Groep 6
Leerkracht: Silke de Vlieghere
Assistent: Brenda Dierckx
groep6.regenboogschool@gmail.com
Groep 7/8
Leerkracht: Ritu Sewnandan
Assistent: Brechtje Voets
groep78.regenboogschool@gmail.com

17 november,
studiedag voor ouders,
leerkrachten en bestuur
Naast het geweldige feest dat we in juni
vierden, zal op 17 november, in het kader van
ons 25 jarig bestaan, een studiedag
plaatsvinden om de kwaliteit van ons onderwijs
te blijven verbeteren. Om 10.15 uur zijn alle
ouders van harte welkom in de centrale hal
beneden in de school voor de workshop 'Help

Zaterdag 17 november
10h15 - 11h00
Workshop voor Ouders
Centrale hal Regenboogschool
‘Help mijn kind is meertalig.
Opgroeien in een internationale
omgeving’

VO 1/2
Leerkracht: Marjolein Fontijn
Assistent: Sanne Perfors
vo12.regenboogschool@gmail.com
VO3/4
Leerkracht: Anne Bos
vo.regenboogschool@gmail.com

Kinderboekenweek
Het thema van de Kinderboekenweek was dit
j a a r ‘ K o m e r b i j : Vr i e n d s c h a p ’ .
De
boekenruilmarkt was weer geslaagd. Voor elke
leerling was er in ieder geval 1 boek en
degenen die zelf boeken mee hadden
genomen om te ruilen, konden nog meer
boeken uitkiezen. Dit jaar waren er tevens veel
boeken voor de kinderen uit de oudere
groepen, dank allen voor het meenemen van
de boeken. Na het ruilen van de boeken was
het tijd voor de voorleeswedstrijd. Uit iedere
groep mocht één leerling een stukje voorlezen
uit zijn/haar favoriete boek. Alle verhalen
werden vol beleving voorgelezen, maar na
overleg van de jury kwam Bob uit groep 3 als
winnaar uit de bus.
Voor de jongste groepen was er een
tekenwedstrijd, die werd gewonnen door
Oscar uit groep 2 met een prachtige tekening.
We willen de ouders van groep 4 bedanken
voor de hulp bij de voorbereiding en op de
dag zelf.
Optreden van het Street Orchestra Live
nabestaanden en slachtoffers van de Grenfeld
Tower. Voordat zij naar dit concert afreisden,
werd de school bezocht voor een optreden.
Iedereen heeft genoten van het concert,
inclusief veel passanten op Salusbury Road. Het
orkest is te volgen op instagram en facebook
onder de naam @StreetOrch.

Sinterklaas
Op zaterdag 1 december komt Sinterklaas weer
op school langs! In de ochtend gaat hij met z’n
Pieten langs de klassen en zal ieder kind een
kadootje ontvangen van de Sint. De
Sinterklaascommissie zal vooraf een mail naar
de ouders sturen met de vraag een kadootje
voor je kind(-eren) in te leveren van rond de 10
pond en kort iets te schrijven over je kind (eren), zodat de Sint het kadootje met een
verhaaltje kan overhandigen. Houd je mail in de
gaten!
De winnaar van de voorleeswedstrijd: Bob uit
groep 3

Street Orchestra Live
Op zaterdag 29 september werd de
R e g e n b o o g s c h o o l g e t r a k t e e rd o p e e n
optreden van het Street Orchestra Live. Dit is
een pop up orkest dat gratis concerten geeft in
openbare ruimtes in de UK om zo orkestmuziek
te promoten. Dit orkest wordt gedirigeerd door
een ouder van de Regenboogschool Gijs
Kramers.
Op zaterdagmiddag 29 september werd er
door het orkest geld ingezameld voor de

De sinterklaas commissie is nog op zoek naar
Pieten. Mocht je iemand weten, of zelf
interesse hebben, kun je contact opnemen
met Monique
(monique.jongenvroegop@gmail.com).

Dutch Centre Londen
Het Dutch Centre organiseert de komende
tijd weer een aantal ‘Nederlandse’
activiteiten:
- 5th year anniversary: 27 november 2018
- Comedy night: 10 december 2018
- Comedy met Paulien Cornelisse: 23
februari 2019
Voor meer informatie en kaartjes: http://
www.dutchcentre.com

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 vanaf
23 juni 2018 als volgt:
Voorzitter:
Nelke Droppert
voorzitter.regenboogschool@gmail.com

Staatsbezoek Koning
Willem-Alexander
Dinsdag 23 oktober waren koning WillemAlexander en Koningin Maxima voor een
staatsbezoek in Londen. Hierbij hadden ze
aangegeven graag met een klein aantal
Nederlanders te willen spreken over hun
ervaringen in het VK. Daarvoor was op
dinsdagmorgen een meet & greet
georganiseerd op de residentie van de
ambassadeur. De Regenboogschool was hierbij
vertegenwoordigd door onze voorzitter Nelke
Droppert. Hierbij is gesproken over het belang
van Nederlands onderwijs in het buitenland en
de rol van het NOB hierin.

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

Eefje van der Heul

Jenny Söderström
admin.regenboogschool@gmail.com
Algemene bestuursleden:
Jan de Boer
Monique Jongen
José Nieuwhof
Kirsten Vroegop
bestuur.regenboogschool@gmail.com

Een aantal ouders heeft reeds gebruikt gemaakt
van het aanbod om gratis digitaal
jeugdabonnement bij de Nederlandse
bibliotheek af te sluiten. Het lidmaatschap
maakt het mogelijk om gratis e-books te lenen
via de bibliotheek van Amsterdam en het
landelijk e-books platform van de openbare
bibliotheken.
Voor degenen die zich reeds aan hebben
aangemeld via de Regenboogschool en hier
gebruik van gaan maken, hebben misschien
gemerkt dat er tijdens de eerste keer inloggen
gevraagd wordt naar een Nederlandse
postcode. Hiervoor kun je gebruik maken van
de postcode van de stichting NOB (Nederlands
Onderwijs in het Buitenland): 2271 AJ in
Voorburg.
Indien je nog geen gebruik maakt van de online
bibliotheek, maar hier wel interesse in hebt, kan
contact opnemen met de secretaris Eefje van
der
Heul
via
het
mailadres
admin.regenboogschool@gmail.com, onder
vermelding van de naam van het kind,
geboortedatum, en e-mailadres waar het
abonnement op komt te staan. Meer informatie
over de collectie van de digitale bibliotheek is
te vinden op www.bibliotheek.nl/ebooks.

Penningmeesters: Ruud Kole
Arjan van Bussel
Frank t’ Sas
financien.regenboogschool@gmail.com
Secretaris:

Digitale bibliotheek

Na het bezoek aan de ambassade was er een
rijtour van Koning Willem-Willem-Alexander en
Koningin Maxima, samen met Koningin
Elizabeth over the Mall. Een aantal kinderen van
de Regenboogschool stond aan de route en is
hierna geïnterviewd door het NOS
Jeugdjournaal. Eén van hen was te zien in het
Jeugdjournaal. Als je wilt weten wie dit was, de
uitzending is terug te kijken op
www.npostart.nl. (zoek op jeudgjournaal, 23
oktober).

Ouderrooster
Graag willen we iedereen bedanken die zich tot
nu toe heeft ingeschreven voor Oudertaken. En
een speciale dank voor iedereen die zijn taken
al heeft uitgevoerd in de afgelopen weken!
Hierbij willen we jullie informeren dat het
Bestuur is begonnen met het toewijzen van
data aan degenen die zich tot op heden nog
niet ingeschreven hebben. De desbetreffende
personen ontvangen per email de toegewezen
datum. Inschrijven kan overigens nog steeds via
deze link.
Daarnaast willen we eenieder eraan herinneren:
•

van ouders die Pauze-toezicht
hebben, wordt verwacht de spelende
kinderen goed in de gaten te houden
op het gehele plein aangezien er in
principe geen toezicht van
leerkrachten is in de pauze.

•

en dat naast koffie rondbrengen in de
ochtend, het opruimen van de koffie,
keuken en centrale hal beneden aan
het einde van de lessen ook
onderdeel
is
van
de Schoolondersteuning-taak.

Alhoewel het rooster tot de Kerstvakantie
ingevuld is, zijn er nog een heel aantal data
open voor volgend jaar. Het bestuur is deze
data aan het vullen met degenen die zich nog
niet ingeschreven hebben, maar het heeft
natuurlijk de voorkeur dat eenieder zichzelf
inschrijft via deze link
Aantal leerlingen van de Regenboogschool met de NOS correspondent

Lesrooster 2018/2019

zaterdag 10 november

zaterdag 2 februari - CITO groep 3-8

zaterdag 27 april - KONINGSSPELEN

zaterdag 17 november

zaterdag 9 februari

zaterdag 24 november

zaterdag 16 februari - Rapport

zaterdag 4 mei - 4/5 mei herdenking gr5VO

zaterdag 1 december - Sinterklaasviering

zaterdag 23 februari - VRIJ (half term)

zaterdag 8 december - VRIJ*

zaterdag 2 maart

zaterdag 15 december

zaterdag 9 maart

zaterdag 22 december - VRIJ (KERST)

zaterdag 16 maart

zaterdag 29 december - VRIJ (KERST)

zaterdag 23 maart

zaterdag 11 mei - DMT groep 3-8
zaterdag 18 mei - DMT groep 3-8
zaterdag 25 mei- VRIJ (half term)
zaterdag 1 juni
zaterdag 8 juni - Diataal VO 1-4

zaterdag 5 januari

zaterdag 6 april

zaterdag 15 juni - Diataal VO 1-4 Algemene Ledenvergadering en
eindejaarspicknick

zaterdag 12 januari

zaterdag 13 april - VRIJ (PASEN)

zaterdag 22 juni

zaterdag 19 januari - CITO groep 3-8

zaterdag 20 april - VRIJ (PASEN)

zaterdag 29 juni - VRIJ*

zaterdag 30 maart

zaterdag 26 januari - CITO groep 3-8

zaterdag 6 juli - rapport
zaterdag 13 juli - laatste schooldag

