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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 1-2019

NEDERLANDSE 
REGENBOOGSCHOOL 

LONDEN

Belangrijke data 
Workshop CITO analyse                   9 feb 

Rapporten   16 feb 

Geen les (half term)                    23 feb 

Paasvakantie (geen les)      13 en 20 apr 

Koningsdag   27 apr 

4 mei herdenking (gr 5-VO)   4 mei 

ALV en eindejaarspicknick                15 juni  

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

Beste ouders 
Het eerste trimester van het schooljaar 
2018/2019 is werkelijk voorbijgevlogen! Na 
een succesvolle eerste Regiodag met 
afgevaardigden van Nederlandse scholen 
vanuit heel VK, was het bezoek van Sinterklaas 
aan De Regenboogschool aan het einde van 
het jaar wederom een fantastisch feest. 
Hopeli jk heeft iedereen na een fi jne 
kerstvakantie weer veel energie voor de 
tweede helft van het schooljaar waarin weer 
veel leuke culturele evenementen gepland 
staan. 

Het jaar 2019 zijn we met een sneltreinvaart 
van start gegaan op school waarbij de 
leerkrachten en leerlingen de afgelopen 
weken druk bezig zijn geweest met de 
toetsen. De resultaten hiervan zullen te zien 
zijn in de rapporten die op 16 februari 
aanstaande worden uitgedeeld. In aanloop 
naar de rapporten, zal Anne op zaterdag 9 
februari een presentatie geven die ingaat op 
het interpreteren van de Cito resultaten 
(details in deze nieuwsbrief). 

Na een succesvolle gastles over Sint Maarten 
in de onderbouw door ds. Bertjan van de 
Lagemaat van de Dutch Church in Londen, zal 
hij in de komende weken een gastles 
verzorgen in de bovenbouw over carnaval. Op 
zaterdag 27 april is het Koningsdag en dat 
zullen we weer uitbundig vieren op school. 
Daarnaast zal er in de lessen stil worden 
ges taan b i j 4 en 5 me i . En na de 
jubileumviering van afgelopen jaar, staat deze 
zomer de traditionele eindejaarspicknick weer 
op het programma. Verderop in de 
nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie 
als mede over een aantal evenementen die 
door de Nederlandse gemeenschap in Londen 
worden georganiseerd. 

Tenslotte hoop ik dat er op korte termijn meer 
duidelijkheid komt over Brexit, een onderwerp 
dat prominent aanwezig is in het dagelijkse 
leven en velen van ons bezighoudt. Graag wil 
ik via deze weg een groot compliment geven 
aan de leerlingen van onze school die 
schitterden in een rapportage van het 
Jeugdjournaal over dit lastige onderwerp. 

Rest mij jullie veel leesplezier te wensen! 

Hartelijke groet,  

Janne de Haan 

Voorzitter Bestuur 
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Personeelszaken 
Na de zomer zijn we met veel nieuwe 
enthousiaste collega's het jaar gestart. Priscilla, 
assistent in groep 4, is een tijdje weg geweest en 
vakkundig vervangen door Emma en in 
november is assistent van het VO, Sanne, met 
zwangerschapsverlof gegaan. Zij is niet 
vervangen omdat de beide leerkrachten in het 
VO eerst wilden kijken of het wellicht ook zonder 
assistentie zou lukken. Inmiddels is Sanne 
bevallen van een prachtige dochter: Isabelle! 
Moeder en kind maken het goed en daar zijn we 
natuurlijk heel erg blij mee. Marjolein, leerkracht 
van VO1 en 2 is per januari gestopt met les 
geven, omdat zij binnenkort weer naar 
Nederland vertrekt. We hebben voor haar een 
fijne Vlaamse collega gevonden: Hanne 
Vandelanotte is nu de leerkracht van VO 1 en 2. 
En hoewel het heel erg jammer is om afscheid te 
nemen van Marjolein en we haar erg missen, zijn 
we heel blij dat we in Hanne een goede 
vervanger hebben gevonden! 

Kerstkaarten voor 
eenzame ouderen 
Het Nationaal Ouderenfonds organiseerde voor 
kerst een mooie liefdadigheidsactie: ze riepen 
iedereen in Nederland op om een kaart te 
schrijven voor een eenzame oudere. Wij hebben 
met school ook deelgenomen en begin 
december heeft Anne een grote doos met ruim 
100 zelf geschreven en veelal ook zelfgemaakte 
kaarten naar Nederland gestuurd. We hopen dat 
we daarmee heel veel mensen blij hebben 
kunnen maken.  

Studiedag 
Om het 25 jarig jubileum ook inhoudelijk te 
vieren, organiseerden we op 17 november een 
studiedag. Voor ouders verzorgde Stichting NOB 
in de ochtend de workshop 'Help! Mijn kind is 
meertalig'   en in de middag werden ruim 40 
leerkrachten en bestuurders van zeven NTC-
scholen uit het VK verwelkomd op de 
Nederlandse ambassade. Naast netwerken, 
gingen de bestuurders aan de slag met 
strategische planning en het maken van een 
schoolplan en bestudeerden de leerkrachten de 
inzet van de zogenaamde NTC-leerlijn. Na 
afloop werd er geborreld en werd veel 
informatie gedeeld. Het was een inspirerende 
dag! 

Gastlessen 
In aanvulling op de cultuurlessen, verzorgde 
Bertjan van de Lagemaat gastlessen over Sint 
Maarten in de groepen 1 t/m 4. De kinderen 
luisterden naar het verhaal van Sint Maarten, 
zongen een liedje en maakten een lampionnetje 
waarmee zij vervolgens in optocht door de hal 
liepen. De groepen 5 t/m 8 keken een aantal 
korte films in het kader van het Nederlands 
Filmfestival in het Dutch Centre en gingen 
daarover met elkaar in gesprek. Op 2 maart 
zullen de groepen 5 t/m VO4 een gastles van 
Bertjan krijgen. Ditmaal over carnaval en de 
rolsverwisselingen die daarbij al eeuwen 
plaatsvinden. We zijn Bertjan van de Lagemaat 
en de Dutch Centre - met name Daphna 
Plaschkes - zeer erkentelijk voor hun bijdragen 
aan ons onderwijs! 

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 

Ouderpresentatie

CITO-analyse & 
Parnassys

Door Anne Bos

zaterdag 9 februari
10.05 - 10:30

Hal Regenboogschool



 
Sinterklaas 
Op zaterdag 1 december hebben we 
Sinterklaas en zijn pieten weer welkom 
mogen heten op school. Het was net als elk 
ander jaar weer een dag vol verwachting en 
snel kloppende hartjes! Zou de goede Sint 
echt komen? Hij was in het Sinterklaas-
journaal, dagelijks via de NPO uitgezonden 
rondom de aankomst en verblijf van Sint, 
toch al langs Engeland gevaren? De kinderen 
van groep 1 t/m 4 werden allen bezocht voor 
de pauze inclusief veel gezelligheid met de 
aanwezigheid van de  kleinere broertjes en 
zusjes.  Ook voor  alle ouders een heerlijk 
moment om even  van deze oer  Hollandse 
cultuur te genieten  en de  kinderen te zien 
glunderen bij het voorlezen van de 
persoonlijke stukjes met daarna een 
cadeautje, chocoladeletter en natuurlijk 
pepernoten. 

Na de pauze ging de goedheiligman 
enthousiast door naar de kinderen van groep 5 
t/m 8 + VO. Wat een ontvangst ook daar voor 
de Sint begeleid met optredens, anekdotes, 
brieven en veel grapjes. 

Tijdens het gezamenlijk bijeenkomen aan het 
einde van de ochtend  is er nogmaals luidt 
gezongen. Tevens werden de juffen en 
meesters in het zonnetje gezet voor hun inzet. 
D a n k a a n i e d e r e e n v o o r d e v o o r -
bereidingen, het meehelpen, de aanwezigheid 
op de koffie ochtend en het tot een succes 
maken van een heerlijke traditie! Tot volgend 
jaar Sint! 

Koningsdag 
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag en dat 
vieren we uiteraard op de Regenboogschool! 
Er worden Koningsspelen georganiseerd, met 

verschillende spelletjes stations en iedereen 
mag iets meenemen om te verkopen tijdens de 
vrijmarkt, weer elke groep zijn eigen kleedjes 
heeft. Vergeet uiteraard ook geen kleingeld 
mee te nemen om iets van anderen te kopen.  

Degenen die dan nog meer willen genieten 
v a n K o n i n g s d a g , k u n n e n n a d e  
R e g e n b o o g s c h o o l a f r e i z e n n a a r d e 
Nederlandse Kerk. In de middag wordt hier 
Koningsdag gevierd door de Dutch Centre, 
Koning Willem Fonds, Neerlandia en de Dutch 
Church compleet met een rommelmarkt, oud-
Hollandse spelletjes, een speurtocht, een 
veiling, muziek, bitterballen, poffertjes, haring, 
oranjebitter en bovenal heel veel Nederlandse 
gezelligheid!  Locatie is de Nederlandse kerk 
binnen maar ook buiten is een groot gedeelte 
van Austin Friars afgezet voor de festiviteiten. 
De middag begint rond 14:00. Adres: 7 Austin 
Friars, EC2N 2HA London.  

Jeugdjournaal 
Voor de kerstvakantie zijn een aantal leerlingen 
van het voortgezet onderwijs van onze school 
geïnterviewd door Suse van Kleef van het 
Jeugdjournaal over de aanstaande Brexit. Ze 
hebben o.a. vragen gekregen over wat de 
Brexit voor hen betekent en wat ze van de 
aanstaande Brexit merken in hun eigen leven. 
Het item is in januari uitgezonden, vlak voor de 
stemming over de EU-deal in de House of 
Commons en is hier terug te kijken. 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2267621-spannende-dag-voor-nederlandse-kinderen-in-groot-brittannie.html
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2267621-spannende-dag-voor-nederlandse-kinderen-in-groot-brittannie.html


Bestuursleden 
gezocht 
Voor volgend schooljaar zijn we op zoek 
naar nieuwe bestuursleden. Wegens vertrek 
van in ieder geval 1 bestuurslid, zijn we op 
zoek naar één of meerdere personen. Taken 
die  in ieder geval zullen vrijvallen zijn o.a. 
de nieuwsbrief, het bijhouden van de 
website en de ouder enquete. Mocht je 
interesse hebben, kun je altijd even iemand 
van het bestuur aanspreken ti jdens 
schooltijden of een mailtje sturen naar 
bestuur.regenboogschool@gmail.com.  

Ouderrooster 
Graag willen we iedereen bedanken die 
zich tot nu toe heeft ingeschreven voor 
Oudertaken. En een speciale dank voor 
iedereen die tot nu toe mee heeft 
geholpen! 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. 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. 

Ontmoet Kinderboe-
kenschrijfster Bette 
Westera 

Zondag 3 maart, 14.30 uur geeft Bette 
We s t e r a e e n p u b l i e k s l e z i n g / t a l k , 
georganiseerd door het Dutch Centre en de 
Dutch Church. Ze won onder andere de 
Woutertje Pieterse Prijs voor Nederlandse 
jeugdliteratuur en een gouden griffel voor 
de bundel ‘Doodgewoon’. Afgelopen 
najaar werd ze nog bekroond met een 
z i lveren gr i ffe l voor haar nieuwste 
dichtbundel: “Was de aarde vroeger plat?”. 
Bette vertelt over haar werk, er wordt 
muziek gemaakt, er wordt voorgelezen en 
er is ook de mogelijkheid is om boeken te 
kopen. Deze lezing is interessant voor jong 
en oud. De lezing begint om 14.30 uur en 
de deur is open vanaf 14.00 uur. De kosten 
zijn 5,- pond per persoon (van 4 tot 100 
jaar). Het adres is 7 Austin Friars, EC2N, 
2HA London.  

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.  

Leerling enquete 
Naast de jaarlijkse ouder enquete willen we 
dit jaar ook een leerlingenquete uitvoeren. 
Hiervoor krijgen alle leerlingen in maart een 
vragenlijst mee naar huis om in te vullen. In 
deze vragenlijst zullen o.a. vragen staan 
over of ze het leuk vinden op school, of ze 
vinden dat de juf/meester goed uitlegt, wat 
ze van het speelkwartier vinden, of ze zich 
fijn voelen in de klas, of ze de bieb leuk 
vinden, wat ze van de cultuurdagen vinden, 
of ze vinden dat ze te veel of te weinig 
huiswerk krijgen, etc.  

We beseffen dat de kinderen in de jongste 
groepen nog niet kunnen lezen en zouden 
het zeer op prijs stellen als de ouders/
verzorgers de vragen aan hen voor zou 
willen lezen. Het antwoorden kunnen ze 
helemaal zelf, door 1 van de smileyfaces te 
omcirkelen.  

In de wekelijkse mail van de leerkrachten zal 
worden aangegeven als de vragenlijsten zijn 
meegegeven. Alvast heel erg bedankt voor 
de ondersteuning. 

Bestuursleden 
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 
1 december 2018 als volgt:  

Voorzitter:  Janne de Haan 

voorzitter.regenboogschool@gmail.com 

Penningmeesters:  Ruud Kole 

  Arjan van Bussel 

  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 

  José Nieuwhof 

bestuur.regenboogschool@gmail.com 
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Lesrooster 2018/2019 

9 februari 2019 

16 februari 2019 - rapport 

23 februari 2019 HALF TERM (GEEN LES) 

02 maart 2019 

09 maart 2019 

16 maart 2019 

23 maart 2019 

30 maart 2019 

06 april 2019 

13 april 2019 PAASVAKANTIE - GEEN LES 

20 april 2019 PAASVAKANTIE - GEEN LES 

27 april 2019 - KONINGSSPELEN 

04 mei 2019 - 4/5 mei herdenking gr 5-VO 

11 mei 2019 - DMT groep 3-8 

18 mei 2019 - DMT groep 3-8 

25 mei 2019 - HALF TERM (GEEN LES) 

01 juni 2019  

08 juni 2019 - Diataal VO 1-4 

15 juni 2019 - Diataal VO 1-4 
 Algemene Ledenvergadering en 
eindejaarspicknick  

22 juni 2019 

29 juni 2019 VRIJ (summerfair) 

06 juli 2019 - rapport 

13 juli - laatste schooldag 


