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De Nederlandse Regenboog School doceert op zaterdagochtend de Nederlandse en 
Vlaamse  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. 2019/20 
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Belangrijke data 
Lessen op afstand  t/m 25 april 

Paasvakantie  11 april 

   18 april 

Presentatie Cito toetsen  
& Analyse via Zoom  4 april 

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

In deze nieuwsbrief is ook het lesrooster voor 
het volgende schooljaar 2020/2021 
opgenomen.  

 

Voorwoord 
 
We hebben veel hartverwarmende reacties 
ontvangen met betrekking tot de overgang naar 
digitaal, interactief lesgeven. We willen dan ook 
namens het bestuur, de directeur en alle 
leerkrachten, iedereen bedanken die met 
allerhande kunst- en vliegwerk de lessen online en 
vanuit huis heeft weten te realiseren. De 
Regenboog School is wellicht een klein, maar naar 
wij menen en hopen, een belangrijk onderdeel van 
eenieders wekelijkse agenda. Het bieden van 
continuïteit in tijden van crisis, is slechts mogelijk 
door een sterke samenwerking met elkaar. Het is 
daarom geweldig dat dit zo goed gelukt lijkt te 
zijn. 
 
Wat is de wereld veranderd sinds onze laatste 
nieuwsbrief. Op dit moment is Londen, en de rest 
van de wereld, in de greep van het COVID-19 virus 
en in de strijd hiertegen heeft de overheid 
vergaande maatregelen moeten treffen. De 
recente gebeurtenissen hebben ons leven 
overhoop gehaald, maar het mooie van de huidige 
situatie is dat het een mogelijkheid biedt om onze 
kinderen te laten wennen aan verandering en om 
te proberen om uit de nieuwe situatie iets positiefs 
te halen. Dat dit moeilijk is, ervaren wij zelf ook: 
onzekerheid over de haalbaarheid van een 
verhuizing die had moeten plaatsvinden, evenals 
nieuwe uitdagingen met betrekking tot werk en 
inkomen. Thuis hebben we ook aardig wat af te 
stemmen, bijvoorbeeld wie er wanneer op de 
computer online interactieve sessies kan volgen of 
leiden. Maar ons nieuwe leven betekent ook dat 
we meer tijd spenderen met elkaar: spelletjes 
doen, samen koken, fitness-oefeningen doen, 
muziek maken en dansen, waarbij we onszelf 
gelukkig prijzen dat we elkaar hebben, in goede 
gezondheid verkeren en genoeg te eten hebben. 
 
We beseffen dat er velen zijn, die worstelen met 
Covid-19 of andere ziektes, of niet bij hun familie 
kunnen zijn, terwijl die hen eigenlijk nodig hebben. 
Mensen zijn sociale wezens, en het gaat tegen ons 
instinct in om niet bij anderen te mogen zijn, even 
een knuffel te kunnen geven aan een vriend of 
vriendin, samen iets te vieren, of iets anders leuks 

te ondernemen. Aangezien we in ieder geval 
tot en met 25 april op afstand les zullen geven, 
zullen we Koningsdag dan ook niet op de 
gebruikelijke manier vieren op school. Gelukkig 
zijn er al volop ideeën over hoe we een 
feestelijk tintje aan de les op die dag kunnen 
geven. Je kunt hierover meer lezen in deze 
nieuwsbrief, die daarnaast nog veel meer leuke 
tips en activiteiten bevat.  
 
De afgelopen periode heeft in sterke mate het 
gevoel van saamhorigheid en verbondenheid 
tussen leerkrachten, leerlingen en ouders naar 
voren gebracht. Dit is in onze optiek 
kenmerkend voor De Regenboog School, en 
maakt haar een zo bijzondere school. Wij 
wensen jullie allen veel sterkte in deze 
uitdagende periode, en hopen dat jullie toch 
ook kunnen genieten van de kleine mooie 
dingen die het met zich meebrengt! 
 
Janne de Haan, Voorzitter &  
Conchita Rouppe, Vice-voorzitter 
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Lessen op afstand 
Het is onbeschrijflijk in welke achtbaan we 
momenteel doordenderen… We zijn ons ervan 
bewust dat dit veel vraagt van iedereen. Veel 
dank voor jullie medewerking en betrokkenheid 
bij de lessen van De Regenboogschool. We zijn 
erg blij met de eerste ervaringen van onze 
lessen op afstand. Dankzij de grote flexibiliteit 
van onze leerkrachten en hun vindingrijkheid 
zijn de eerste ervaringen met de NTC lessen op 
afstand gelukkig heel erg goed verlopen. Ons 
doel is - door een deel van de les wekelijks met 
de gehele groep online te doen - dat de 
kinderen elkaar wekelijks blijven zien, het ritme 
behouden en natuurlijk ook dat we onze 
onderwijsdoelen behalen. Het is dan ook de 
bedoeling dat we hiermee doorgaan zolang als 
het nodig is, in ieder geval t/m 25 april en 
desnoods langer. 

Viering van Feestdagen 
Uiteraard zullen we op 25 april aandacht 
besteden aan Koningsdag, dus haal de oranje 
t-shirts en de rood, wit, blauwe schmink maar
vast tevoorschijn. Al kunnen we niet bij elkaar
komen om de spelletjes te spelen, onze
creatieve juffen en meester zullen vast allerlei
leuke activiteiten verzinnen, waardoor het toch
een feestdag wordt! Ook zullen we in groep 5
t/m VO5 stil staan bij 75 jaar vrijheid en het
einde van WOII in 1945. De gastlessen door
mensen van de Nederlandse ambassade en het
Dutch Centre/De Nederlandse Kerk zullen hoe
dan ook doorgang hebben, als het moet ook
digitaal. Hoewel de herdenkingsbijeenkomst
op de begraafplaats Mill Hill op 4 mei een
kleinere viering zal worden, zullen onze
leerlingen daar wel een bijdrage aan leveren
met het schrijven (en misschien ook digitaal
voordragen) van gedichten.

Cito toetsen & analyse 
Net als vorig jaar zal Anne een presentatie 
verzorgen en vragen beantwoorden van ouders 
en verzorgers over de Cito volgtoetsen en 
Parnassys. Deze presentatie vindt plaats op 4 
april tussen 13.15 en 13.45 uur. Jullie kunnen 
via onderstaande link, ID en password hieraan 
deelnemen (max 100 pers).  
• Onderwerp: Cito Toets en Parnassys
• Datum & Tijdstip: Apr 4, 2020, 13.15 uur
• https://zoom.us/j/744926208?pwd=TTdG 

eXVLSTdud3JLeStUK3YxQ1N5dz09
• Meeting ID: 744 926 208, Password: 

010056

Tips & activiteiten 
Deze periode biedt veel mogelijkheden voor 
ouders en verzorgers om meer tijd aan het 
Nederlands te besteden. Dit kan door zelf actief 
aan de slag te gaan: lees regelmatig voor en 
praat zoveel mogelijk Nederlands met je 
kinderen en door je kind te helpen bij het 
vinden van leuke nieuwe -digitale/luister- 
boeken. Ook is er een groot aantal 
mogelijkheden online te vinden waar ze even 
zoet mee zullen zijn. We delen er een aantal met 
jullie. 

Voor iedereen 

Bol.com 
Op Bol.com kun je nu digitale lees- en 
luisterboeken kopen voor 1 cent! Ook zijn er 
elke dag nieuwe video’s waarin een verhaal 
wordt voorgelezen door leuke voorlezers voor 
nog meer lees- en luisterplezier! 

Digiboeks.nl 
Op Digiboeks.nl vind je meer dan 175 digitale 
(prenten) boeken voor alle leeftijden op de 
basisschool. Veel van de boeken zijn ook nog 
eens ingesproken als luisterboek. En tijdelijk zijn 
ze gratis beschikbaar.  

De Openbare Bibliotheek Amsterdam 
Met dank aan de stichting NOB, hebben 
ouders/verzorgers van De Regenboogschool de 
mogelijkheid om een 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.  

Indien je interesse hebt om gebruik te maken van 
de onlinebibliotheek, kun je 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.  

Beter spellen  
Schrijf je gratis in voor een dagelijkse email met 
een korte oefening of oefen zo vaak en zo lang 
als je wilt op de website. Kies je eigen niveau, 
onderbouw, bovenbouw, of volwassenen. 
https://www.beterspellen.nl 

Oefen de lidwoorden, schrijf je gratis in voor 
een dagelijkse email met een korte oefening of 
oefen zo vaak en zo lang als je wilt op de 
website.  
https://www.welklidwoord.nl 

Het Jeugdjournaal 
Kijk dagelijks het jeugdjournaal, waarin 
actualiteiten worden besproken en kinderen 
centraal staan. 

Leerkrachten 

Groep 1 
Leerkracht: Miranda de Jong  
Assistent: Catrien Coppens 
Leerling assistent: Helienke 
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: Iwan Raats 
Leerling assistent: Isabella 
groep3.regenboogschool@gmail.com 

Groep 4
Leerkracht: Sienna Huissen 
Assistent: Dorien Klaver 
groep4.regenboogschool@gmail.com 

Groep 5
Leerkracht: Rosella de Jong 
Assistent: Lisa van Reenen 
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: Emma Schouten 
vo12.regenboogschool@gmail.com 

VO3/4/5 
Leerkracht: Anne Bos 
vo.regenboogschool@gmail.com 



  Onderbouw 

Kleuteratelier 
Kleuteratelier van juf Yarah waarin je 
kunstwerken gaat maken met spullen uit het 
keukenkastje.  

Het lettercircus 
Het lettercircus biedt een interactieve manier 
om met kinderen in groep 1 t/m 3 te werken 
aan beginnende geletterdheid. Door middel 
van letterspelletjes, verhalen en letterplaten 
oefenen kinderen alle letters en 
tweetekenklanken op een pc of tablet.  

Inspreekboek 
Dit jaar verscheen het eerste inspreekboek van 
Kikker: Kikker is verliefd van Max Velthuis. Het 
boeken kan ingesproken worden door iemand 
op afstand, waardoor je een dierbaar iemand 
ineens dichtbij hebt. Met een druk op de 
opnameknop lees je het verhaal voor, waarna 
het (klein)kind de stem kan horen. Om te 
bewaren en keer op keer te beluisteren! 

Midden/bovenbouw 

De Bieb boys 
De Bieb is leeg! Kasten vol boeken maar geen 
kinderen die ze lezen. Vet balen! Maar gelukkig 
gaan de BiebBoys de Bieb samen met jou op 
stelten zetten. Iedere schooldag nemen de 
BiebBoys je mee de Bieb in en hebben ze een 
coole uitdaging voor jou! Durf jij het aan! Kijk 
dan vanaf maandag 23 maart iedere schooldag 
naar de BiebBoys. www.obgz.nl/biebboys 
Uitdaging gedaan? Stuur je filmpje of foto naar 
biebboys@obgz.nl. Op vrijdag laten de 
BiebBoys in de uitzending binnengekomen 
uitdagingen zien! Wie weet wel de jouwe! 

Kunst- en tekenles 
Dagelijks om 13 uur (VK tijd) geeft juf Marit live 
op Facebook een kunst- en tekenles. Ze vertelt 
eerst iets over een kunstenaar en daarna ga je 
aan de slag om iets in dezelfde stijl te maken. 

Squla 
Squla is een online oefenprogramma voor 
kinderen van groep 1 t/m groep 8. Met quizzen 
en games oefen je de lesstof van school. Vraag 
aan je leerkracht om een account voor jouw 
kind aan te maken als je hiermee aan de slag 
wilt. 

De schoolschrijver 
Elke dag geeft Schrijver Marcel van Driel een 
lees- of schrijfopdracht voor kinderen in groep 
5 t/m 8 voor een half uur schrijfplezier. 
www.deschoolschrijver.nl 

De kopieermap 
Zelf schooltje spelen? De kopieermap.nl heeft 
werkbladen voor rekenen, lezen, taal en 

beginnende geletterdheid. Er is materiaal voor 
alle groepen van de basisschool en voor alle 
niveaus. Je kunt de werkbladen direct openen 
en printen. 

Dagelijkse educatieve liveshow op Zapp 
De NPO heeft een dagelijkse educatieve 
talkshow voor kinderen vanwege het 
coronavirus op NPO Zapp en NPO start. In het 
programma Zapplive Extra komen 
deskundigen via videoverbindingen aan het 
woord. Kinderen kunnen hun vragen stellen en 
met elkaar in gesprek gaan. Ook is er ruimte 
voor ontspanning en worden er tips gegeven 
hoe je de dagen thuis het beste doorkomt. 
Dagelijks tussen 12 en 14.30 uur op NPO Zapp 
en NPO Start. (tip: wellicht zijn er locatie 
restricties, in dat geval kan het aanschaffen van 
een VPN app een oplossing zijn. Voor een klein 
bedrag kun je dan alles op de Nederlandse 
buis (terug)kijken).  

Elke dag een online theaterles 
Voor kinderen van groep 3 t/m 5 worden er 
dagelijks theaterlessen aangeboden 10 
minuten met veel humor. Deze opgeleide 
theaterdocent heeft lessen ontwikkeld waarin 
creativiteit, fantasie, fysiek bewustzijn en 
zelfvertrouwen centraal staan. De theaterles is 
te zien op het Instagram account van Bureau 
Bis. 

Voortgezet Onderwijs 

Boekenweek Live! 
Dit jaar schreef Annejet van der Zijl het 
boekenweek geschenk tijdens de landelijke 
Boekenweek. Annejet van der Zijl schreef 
eerder het boek Sonny Boy, over de eerste 
donker gekleurde man in Scheveningen. 1600 
VO leerlingen lazen dit boek en maakten 
vervolgens een creatieve verwerking: een 
schilderij, een rap, een spel of een gedicht. De 
beste creaties warden gepresenteerd tijdens 
Boekenweek Live! Een programma dat 
gepresenteerd werd door Tim Hofmann. Kijk 
ook! 
https://www.youtube.com/watch?v=UYvwCJbi 
2KM 

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 sinds 
22 juni 2019 als volgt:  

Voorzitter:  Janne de Haan 

Vice voorzitter:  Conchita Rouppe 

voorzitter.regenboogschool@gmail.com 

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 

jan.vandermeulen@lshtm.ac.uk 

Externe trustees 

Renee van Velzen (vz) 

Wilco Alberda 
Brenda mcCafferty  
Nicole Heijens-Berry 

Peter van Veen 

Edwin Welman 

Bibliotheek 
Erik de Haan 

Karin Ollievere-Hop 

https://www.youtube.com/watch?v=kJVLnB2MWp4
https://www.delubas.nl/methodes/lezen/van-beginnende-geletterdheid-tot-lezen/het-lettercircus-digitaal/
https://www.kinderboeken.nl/inspiratie/kikker-is-verliefd-het-inspreekboek/
https://jufmarit.wordpress.com/
https://www.facebook.com/1492650704285504/videos/812909939206222/
https://www.squla.nl/
https://www.dekopieermap.nl


   

 

 

 

Sinterklaas 

Op zaterdag 30 november 2019 hebben we de 
Sint en zijn pieten weer mogen verwelkomen 
op de Regenboogschool! Een heerlijke traditie 
die alle energie van zoveel vrijwilligers altijd zo 
waard is! Jullie willen we dan ook weer echt 
bedanken voor de inzet en hulp!  

Klein en groot, stiekem toch een klein beetje 
gezonde spanning. Ook de Sint en de pieten 
kijken er ieder jaar weer enorm naar uit om ons 
te bezoeken. Zoals ieder jaar zijn de leerlingen 
al een aantal weekjes bezig geweest met de 
komst van Sinterklaas en hadden de 
allerkleinste veel vragen en mooie tekeningen 
paraat voor de Sint. Van de Pieten konden we 
zoals altijd weer wat dansjes, kunstjes, leuke 
weetjes en heerlijk suikergoed verwachten! 
Gedurende de gehele ochtend was er 
beneden in de hal voor alle ouders een 
gezellige koffietafel.   

De Sint is begonnen met de allerkleinsten om 
zo aan het einde van de ochtend in de 
bovenbouw te eindigen. Erg leuk om te zien 
dat het ontvangst in elke klas zo feestelijk is 
verlopen met muziek uit de speakers, 
zingende kinderen en een mooie centrale 
plek voor de Sint om te zitten.  

Traditiegetrouw heeft elk kind een mooi 
cadeautje, een chocoladeletter en een zakje 
pepernoten ontvangen. Dit jaar hebben we 
wederom gezamenlijk afgesloten in de grote 
hal en dit is altijd een race tegen de klok om 
de Sint beneden te krijgen. Mogelijk gaan we 
de Sint volgend jaar in het begin van de 
ochtend met zijn allen ontvangen. Maar 
daarover later meer. Hopelijk kunnen we 
volgende jaar weer op zoveel hulp rekenen 
om er samen weer een geweldig feest van te 
maken. In 2020 bezoekt de Sint de school 
naar verwachting op 5 december! 

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 - Koningsdag 

02 mei - 4/5 mei herdenking 

09 mei 

16 mei 

23 mei half term (VRIJ) 

30 mei 

06 juni 

13 juni 

20 juni – Eindejaarspicknick & ALV 

27 juni - VRIJ* 

04 juli 

11 juli - rapporten 

18 juli - laatste schooldag 

* winter/summer fair Salusbury Primary
School

Voorbeeld dag 
Ook het structureren van de dag met een 
planning geeft het gezin houvast. Zie hieronder 
een voorbeeld dat je daarvoor zou kunnen 
gebruiken.  

! 

Thuis naar school
Wil je het onderwijs in het Nederlands nog 
serieuzer aanpakken, dan zou je kind dagelijks 
tussen 9 en 12 uur deel kunnen nemen aan 
thuis naar school. 
https://www.thuisnaarschool.nl/  Er is een 
filmpje gemaakt van dit initiatief. Er zullen 
ongetwijfeld kosten aan verbonden zijn. Wil je 
een keer kijken of het iets is: https://
www.thuisnaarschool.nl/login/
ONDERWIJSINSTELLING met inlogcode 
68FDF7

https://www.thuisnaarschool.nl
https://www.thuisnaarschool.nl/login/ONDERWIJSINSTELLING


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesrooster 2020/2021 

 
05 september 

12 september 

19 september 

26 september 

03 oktober 

10 oktober 

17 oktober - Kinderboekenweek 

24 oktober 

31 oktober - half term (VRIJ) 

07 november 

14 november 

21 november 

28 november 

05 december – Sinterklaasviering TBC 

12 december - VRIJ* TBC 

19 december 

26 december - Kerstvakantie (VRIJ) 

 

 

02 januari - Kerstvakantie (VRIJ) 

09 januari 

16 januari 

23 januari 

30 januari 

06 februari 

13 februari 

20 februari – half term (VRIJ) 

27 februari  

06 maart 

13 maart 

20 maart 

27 maart 

03 april – Paasvakantie (VRIJ) 

10 april Paasvakantie (VRIJ) 

 

 

 

 

 

 

17 april 

24 april - Koningsspelen 

01 mei - 4/5 mei herdenking 

08 mei 

15 mei 

22 mei 

29 mei - half term (VRIJ) 

05 juni 

12 juni 

19 juni  

26 juni - VRIJ* 

03 juli 

10 juli  

17 juli - laatste schooldag 

 
 
* winter/summer fair Salusbury Primary 
School (TBC) 
 
 




