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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. 
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.2018/19

Nieuwsbrief 2-2019

NEDERLANDSE 
REGENBOOGSCHOOL 

LONDEN

Belangrijke data 
Laatste les    13 juli 

Eerste les nieuwe schooljaar  7 sept 

Kinderboekenweek   12 okt 

Kijk voor het complete lesrooster voor het 
komende schooljaar achter in de 
nieuwsbrief of op de website: 
www.regenboogschool.org.uk  

Voorwoord 
Komende zaterdag is alweer de laatste dag 
van het schooljaar 2018/2019, het jaar is 
voorbijgevlogen! We kijken terug op weer een 
prachtig jaar op de Regenboogschool waar de 
leerkrachten en hun assistenten iedere 
z a t e r d a g g o e d v o o r b e r e i d e n v o l 
enthousiasme de lessen hebben verzorgd 
onder de bevlogen leiding van Anne. 
Daarnaast hebben we weer volop genoten 
van de traditionele culturele evenementen en 
gastlessen die er dit jaar op school 
georganiseerd zijn. In deze nieuwsbrief vind je 
een terugblik op Koningsdag, de 4/5 mei 
herdenking en de eindejaarspicknick. Wij 
danken iedereen die heeft bijgedragen aan 
deze evenementen en aan de school in het 
afgelopen jaar. 

Dat de leerlingen met veel plezier naar school 
komen, is ook gebleken uit de leerlingen 
enquête die we dit jaar hebben afgenomen. 
De school krijgt gemiddeld een 8.2 (op een 
schaal van 1-10) als cijfer van de kinderen. In 
de volgende nieuwsbrief hierover meer.  

Graag willen we ook alle ouders danken die 
a a n w e z i g w a r e n b i j d e A l g e m e n e 
Ledenvergadering van dit jaar. Jammer 
genoeg neemt het bestuur afscheid van José 
Nieuwhof en Arjan van Bussel die naar 
Nederland verhuizen. Ontzettend veel dank 
voor jullie inzet en betrokkenheid bij de school 
en we wensen jullie heel veel succes in 
Nederland! Het bestuur heet Conchita 
Rouppe van harte welkom die als vice 
voorzitter aan de slag gaat. Daarnaast treedt 
Wilco Alberda toe als externe trustee van de 
school. 

Tot slot, zijn we erg blij dat we jullie kunnen 
mededelen dat het contract met de Salusbury  
Primary School opnieuw is verlengd en dat we 
de komende jaren op dezelfde vertrouwde 
plek kunnen blijven als school. 

Wij wensen jullie een hele fijne zomer en zien 
er naar uit iedereen weer te zien op zaterdag 7 
september! 

Hartelijke groet,  

Janne de Haan 

Voorzitter Bestuur 
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Beste ouders en ver-
zorgers 
Het jaar zit er alweer bijna op. We gaan de 
strandspullen en vakantieboeken inpakken en 
heerlijk genieten van een verdiende periode van 
- hopelijk veel - zomerzon! 

We hebben een goed jaar gedraaid op school. 
Het aantal leerlingen is min of meer gelijk 
gebleven en ook het bestand van leerkrachten 
blijft vrijwel hetzelfde volgend jaar. Verderop in 
de nieuwsbrief lezen jullie over de wijzigingen.  

Tw e e w e k e n g e l e d e n h a d d e n w e d e 
zomerpicknick, waarbij velen van jullie aanwezig 
waren. Het buffet zag er feestelijk uit en met de 
kleedjes in de zon werd het een vrolijke afsluiting 
van het jaar.  

Nog twee lessen en dan doen we 13 juli de 
deuren dicht en hopen we jullie op zaterdag 7 
september allemaal weer tussen 9.45 en 10.00 
uur in de nieuwe groepen te zien.  

Fijne zomer gewenst, namens het gehele team 
van De Regenboogschool! 

Anne 

Leerkrachten & 
Assistenten 
We zijn het schooljaar gestart met vier nieuwe 
leerkrachten, een nieuwe assistent en een 
nieuwe leerlingassistent. We zijn blij dat Miranda, 

Tjakka, Brechje, Brenda en Isabella zich snel 
thuis voelden. De leerlingen hebben nauwelijks 
iets hoeven merken van de wisselingen. Heel 
fijn was dat we dit jaar assistentie kregen van 
Henk, die het gehele jaar als vrijwilliger in 
diverse groepen heeft geholpen. Halverwege 
het jaar verliet ook Marjolein ons om terug naar 
Nederland te gaan en zij is vakkundig 
vervangen door Hanne die nu leerkracht in VO 
1 en 2 is.  

Tijdens de picknick hebben we afscheid 
genomen van Henk en Priscilla die beide deze 
zomer zullen stoppen, helaas. We zijn erg blij 
dat Dorien volgend jaar Priscilla gaat vervangen 
in groep 4 en dat we een nieuwe assistent 
hebben gevonden voor groep 5: Lisa. Verder 
zullen we in het eerste trimester afscheid 
nemen van Brechje die dan naar Nederland 
terugkeert. Brechje zal vervangen worden door 
Sienna. Op 6 juli mochten alle leerlingen alvast 
even in hun nieuwe groep kijken en ontvingen 
de leerlingen van groep 8 hun certificaat.  

Workshop Parnassys en 
Cito 
In februari heeft Anne een workshop verzorgd 
voor de ouders over het leerlingvolgsysteem 
Parnassys en de voortgangstoets die we hier 
op school eenmaal per jaar afnemen: de Cito. 
Anne heeft uitgelegd hoe de leerkrachten 
zowel op individueel niveau de voortgang van 
een leerling kunnen volgen als op het niveau 
van de gehele groep. Ook kan Anne de 
ontwikkelingen van de volledige groep 2 t/m 8 
analyseren en vergelijken met voorgaande 
jaren. De analyse kan ook door ouders ingezien 
worden, waarmee inzichtelijk wordt welke 
voortgang de leerling boekt.  

Dank!!! 
Ouders, tijdens de picknick is het al even 
gezegd, maar in de nieuwsbrief toch ook nog 
een keer: heel veel dank voor jullie inzet voor 
de school. Dank voor het draaien van 
pleindiensten, het rondbrengen van koffie en 
het organiseren van de evenementen als 
Sinterklaas, Koningsdag en Picknick. Zonder 
jullie kan de school niet draaien. Heel veel dank 
voor jullie inzet en betrokkenheid! En dit geldt 
ook zeker voor de ouders die de bibliotheek 

draaiende houden: Erik en Karin, bedankt! En 
natuurlijk voor de ouders in het bestuur! Janne, 
José, Eefje, Jenny, Arjan, Ruud, Frank, Jan en 
Monique, heel heel veel dank voor jullie 
enorme inzet, die is onbetaalbaar!!!  

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 
Leerkracht: Jip Visser 
Assistent: Kriss van Oijen 
Leerling assistent: Isabella 
groep3.regenboogschool@gmail.com  

Groep 4 
Leerkracht: Brechje Mol 
Assistent: Priscilla Rouws 
groep4.regenboogschool@gmail.com  

Groep 5 
Leerkracht: Irene Kloppenburg 
Assistent: Dorien Klaver 
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  

VO 1/2 
Leerkracht: Hanne Vandelanotte 
vo12.regenboogschool@gmail.com  

VO3/4 
Leerkracht: Anne Bos 
vo.regenboogschool@gmail.com 



 Zomervakantie 
Het is een bekend fenomeen dat kinderen 
tijdens de zomervakantie achteruit gaan in 
niveau als ze niet actief werken aan hun taal. 
Dat betekent voor jullie als ouders dat je 
actief maatregelen moet nemen om dit te 
voorkomen. Hopelijk hebben jullie ook 
vakantie en daardoor meer tijd om met je 

kind Nederlands te spreken. Graag geven we 
jullie wat tips mee voor in de zomervakantie:  

- Speel woordenspelletjes in de auto (Een dier 
met een T > TijgeR > met een R > 
R e g e n w o r M > M e r e L > L e e u W > 
Wandelende Tak > etc.) 

- Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is .... 
Rood.... 

- Speel Nederlandstalige muziek in de auto 
(en zing vooral luidkeels mee) 

- Lees iedere avond voor (koop bijvoorbeeld 
een mooi boek voor de vakantie waaruit je de 
gehele zomer voor kunt lezen) 

- Koop op rommelmarkten en/of tweedehands 
boekwinkels stapels stripboeken, oude Donald 
Ducks, Tina's, etc.  

- Print kruiswoordraadsels en woordzoekers van 
internet uit en bundel ze in een boekje 

- Speel spelletjes als Pim Pam Pet, Scrabble, 
Kwartet, etc.  

- Kijk naar Nederlandse Youtube filmpjes, of 
NPO programma's 

- laat de kinderen kaarten schrijven naar familie 
en vrienden in Nederland 

En vooral.... praat veel met elkaar, daag de 
kinderen uit om veel actief Nederlands te 
gebruiken. Op deze manier voorkom je een 
terugval en zorg je ervoor dat zij hun luister, 
spreek, lees en schrijfvaardigheden op peil 
houden! 

Koningsdag 
Ook dit jaar hebben we weer de verjaardag 
van onze Koning feestelijk mogen vieren bij 
ons op school. Ditmaal terwijl we ook op een 
groot scherm konden volgen hoe het koninklijk 
bezoek aan Amersfoort in Nederland er aan 
toe ging.  

De activiteiten werden in eerste instantie 
binnen opgezet maar later konden een aantal 
spelen, waaronder het voetbaltoernooi 
gelukkig buiten plaatsvinden. Wederom een 
heerlijke ochtend vol activiteiten en veel oranje 
lekkers. Heel veel dank aan alle ouders die van 
allerlei lekkernijen hadden meegebracht  en in 
het speciaal dank aan de groep 2 ouders voor 
het verzorgen van  de koffie en het buffet.  

Het feest heeft zich ‘s middags naar het 
Dutch Centre verplaatst waar het ook erg 
gezellig was met een vrijmarkt, sjoelen en 
allerlei kraampjes en Hollandse snacks. Na 
deze succesvolle eerste Koningsdag bij de 
Dutch Centre hebben zij de intentie 
uitgesproken deze dag volgend jaar 
wederom te willen organiseren.   

Voor volgend jaar willen we graag samen 

met alle ouders en leerkrachten kijken hoe 
we Koningsdag kunnen indelen waarbij het 
uitgangspunt is om alles goed te evalueren 
en met enthousiaste vrijwilligers opnieuw 
een prachtig programma in elkaar te zetten 
met oude tradities maar ook met ruimte voor 
nieuwe invulling. 

4/5 mei herdenking 
Ook dit jaar hebben de groepen vanaf groep 5 
en ouder aandacht besteed aan de 4/5 mei 
herdenking. Op de dag zelf is een gastles 
gegeven over de herdenking door een Bertjan 
van de Lagemaat en een defensie attaché van 
de Nederlandse Ambassade. Tevens konden 
de kinderen in een eerder stadium vragen 
indienen, die de oma van Kris (assistent groep 
4), heeft beantwoord via een video. Als 
huiswerk kregen de leerlingen een opdracht 
om een gedicht te schrijven over 4 mei, waarbij 
gebru ik mocht worden gemaakt van 
verschillende dichtstijlen. Een aantal leerlingen 
van de Regenboogschool heeft vervolgens hun 
gedicht voorgelezen tijdens de officiële 
h e r d e n k i n g o p d e N e d e r l a n d s e 
Erebegraafplaats op zaterdag 4 mei op Mill HIl. 
We danken de Nederlandse ambassade voor 
de samenwerking.  



Algemene 
Ledenvergadering  

Voorafgaand aan de eindejaarspicknick 
v o n d d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e 
ledenvergadering plaats. In totaal waren 
rond de 25 ouders aanwezig, welke we 
willen bedanken voor de aanwezigheid.  

Als eerste werd het activiteiten overzicht 
2018 toegelicht. Belangrijkste zaken van de 
Regenboogschool in deze periode:  

- Viering van het 25-jarig jubileum 
- Workshop sessie van het NOB voor de 

ouders over tweetaligheid.  
- Workshop sessie met de besturen en 

leerkrachten van andere NL scholen in de 
UK onder begeleiding van het NOB.  

- Inventariseren spellingsmethodieken, met 
onder andere een bezoek aan een 
workshop in Cambridge hierover, dit heeft 
geleid tot de aanschaf van een nieuwe 
spellingsmethodiek: Taal Actief. Hiermee 
nemen we afscheid van Woordbouw.  

- Voor het nieuwe schooljaar worden 
nieuwe CITO toetsen aangeschaft. Dit 
wordt voor alle groepen tegelijk gedaan.  

- Sinds dit schooljaar worden alle toets en 
CITO resultaten in Parnassys gezet. 
Ouders hebben ten allen tijde toegang tot 
deze gegevens. Voor leerkrachten is het 
makkelijk om de onderwijs ontwikkeling 
van de leerlingen bij te houden en bij te 
sturen waar nodig.  

Na het activiteiten overzicht, is het 
financieel overzicht toegelicht. Door de 
gezonde financiële situatie van de school is 
besloten het lesgeld voor het 5de jaar op rij 
gelijk te houden.  

Het volgende agendapunt was de 
verk iez ing van het bestuur. Zeven 
bestuursleden zijn hierbij herkozen: Janne, 
Ruud, Frank, Eefje, Jenny, Jan en Monique. 
Twee bestuursleden  waren niet herkiesbaar 
en hebben afscheid genomen van het 
bestuur: José Nieuwhof en Arjan van 
Bussel. Gelukkig mochten we een nieuwe 
bestuursl id verwelkomen: Conchitta 
Rouppe is gekozen als de nieuwe vice 
voorzitter voor het komende schooljaar. Wij 
heten haar van harte welkom. Een overzicht 
van het nieuwe bestuur en de rollen die zij 
vervullen is hiernaast te vinden.  

Als externe trustee is Wilco Alberda 
gekozen naast de huidige trustees (zie 
overzicht hiernaast) 

Extra bestuursleden/
hulp 
Ook nu de algemene vergadering voorbij is, 
i s e r a l t i j d r u i m t e v o o r n i e u w e 
bestuursleden. Wil je hier wat meer 
informatie over (welke functies zijn er 
beschikbaar, hoeveel tijd kost het?), neem 
d a n c o n t a c t  m e t o n s  o p 
via  voorzitter.deregenboogschool@gmail.co
m of spreek aankomende zaterdag een van 
de bestuursleden aan. Het is overigens niet 
nodig om in het bestuur plaats te nemen 
om toch te kunnen helpen bij de school. 
We zijn hard op zoek naar iemand voor de 
website van de school wil bijhouden en/of 
de nieuwsbrief wil maken. Ook zoeken we 
nog iemand die verantwoordelijk is voor het 
innen van het schoolgeld. Als je hier 
interesse in hebt, horen we ook graag van 
je via bovenstaand e-mail adres.   

Zomer in Nederland 
Veel kinderen van De Regenboogschool 
gaan in de zomervakantie naar Nederland 
voor bezoek aan familie en vrienden wat 
natuurlijk erg goed is voor de ontwikkeling 
van de Nederlandse taal. Deelname aan 
zomerkampen tijdens zo’n verblijf in 
N e d e r l a n d i s e e n a n d e r e l e u k e 
mogelijkheid voor stimulering van de 
taalkennis. Er worden zelfs kampen 
georganiseerd speciaal voor Nederlands 
spekende kinderen uit het buitenland. 

Bestuursleden en 

overige functies 
De Nederlandse Regenboogschool 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. Dit betekent dat er altijd wat 
verloop is, omdat kinderen de school 
doorlopen of omdat mensen verhuizen 
etcetera.  

De samenstelling van het bestuur is vanaf 
22 juni 2019 als volgt:  

Voorzitter:  Janne de Haan 

voorzitter.regenboogschool@gmail.com 

Vice voorzitter:  Conchita Rouppe 

Penningmeesters:  Ruud Kole 

  Frank t’ Sas 

financien.regenboogschool@gmail.com 

Secretaris  Eefje van der Heul 

  Jenny Söderström 

admin.regenboogschool@gmail.com 

Algemene bestuursleden 

  Jan de Boer 

  Monique Jongen 

bestuur.regenboogschool@gmail.com 

Vertrouwenspersoon 

  Jan van de Meulen  

vp.regenboogschool@gmail.com 

Externe trustees  

  Renee van Velzen (vz) 

  Wilco Alberda  
  Brenda mcCafferty  
  Nicole Heijens-Berry 

  Peter van Veen 

  Madelon Vriesendorp 

  Edwin Welman 

Bibliotheek 
  Erik de Haan   

  Karin Ollievere-Hop 
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Eindejaarspicknick 
Op zaterdag 22 juni werd de jaarlijkse 

eindejaarspicknick gehouden. Ook dit jaar 

was het weer een ‘bring and share’ picknick 

met een goed gevu lde ta fe l met  

lekkernijen. Er was een goed variatie met 

onder andere salades, broodjes kaas, 

quiches, veel soorten fruit en lekkere 

toetjes, Iedereen bedankt voor het 

meebrengen van al dit lekkers en speciale 

dank aan de ouders van groep 1, die mee 

hebben geholpen tijdens de picknick en 

iedereen die een handje heeft geholpen bij 

het opruimen. 

Lesrooster 2019/2020 

07 september 

14 september 

21 september 

28 september 

05 oktober 

12 oktober - Kinderboekenweek 

19 oktober 

26 oktober - half term (VRIJ) 

02 november 

09 november 

16 november 

23 november 

30 november - Sinterklaasviering 

07 december - VRIJ* 

14 december 

21 december - Kerstvakantie (VRIJ) 

28 december - Kerstvakantie (VRIJ) 

04 januari 

11 januari 

18 januari 

25 januari 

01 februari 

08 februari 

15 februari - rapport 

22 februari - half term (VRIJ) 

29 februari 

07 maart 

14 maart 

21 maart 

28 maart 

04 april 

11 april Paasvakantie (VRIJ) 

18 april Paasvakantie (VRIJ) 

25 april - Koningsspelen 

02 mei - 4/5 mei herdenking 

09 mei 

16 mei 

23 mei half term (VRIJ) 

30 mei 

06 juni 

13 juni 

20 juni  

27 juni - VRIJ* 

04 juli 

11 juli - rapporten 

18 juli - laatste schooldag 

* winter/summer fair Salusbury Primary 
School 

Alvast een prettige 
zomervakantie en tot 
zaterdag 7 september!


