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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 
Sinterklaasviering  30 nov 

School gesloten    7 dec 

Kerstvakantie  21 dec 

   28 dec 

Eerste les na vakantie    4 jan 

Nieuwjaars koffieochtend  11 jan 

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 
 
Het nieuwe schooljaar is alweer even bezig. Begin 
september zijn we weer met een complete groep 
1 gestart en dat betekent 16 nieuwe kinderen en 
ouders/verzorgers op school! Wij heten jullie allen 
van harte welkom op De Regenboogschool.  
 
Aan het einde van het schooljaar hebben we 
afscheid genomen van een aantal leerkrachten en 
bestuursleden, maar gelukkig zijn alle open 
plekken weer opgevuld door nieuwe enthousiaste 
mensen. Als voorzitter ben ik erg blij dat Conchita 
Rouppe de positie van vice-voorzitter wil vervullen 
binnen het bestuur. Een volledig overzicht van alle 
posities en daarbij behorende namen van iedereen 
betrokken bij de school kun je terugvinden in de 
nieuwsbrief. 
 
Eind oktober is elk jaar een belangrijke deadline 
voor het bestuur in verband met de jaarlijkse 
aanvraag voor subsidie in Nederland voor de 
school. Om aanspraak te maken op de subsidie 
worden we als school geacht de stichting NOB 
(Nederlands Onderwijs in het Buitenland) te 
informeren over onder andere het aantal 
ingeschreven leerlingen en de gediplomeerde 
leerkrachten in dienst. Ook dit jaar hebben we 
weer alle gegevens aangeleverd bij het NOB voor 
de deadline en hopen we spoedig een positief 
antwoord te ontvangen voor wat betreft de 
subsidie. Op het moment van aanvraag hadden we 
een recordaantal van 116 leerlingen ingeschreven 
op school!  
 
Een andere activiteit waar het bestuur, de 
directeur en de leerkrachten de afgelopen 
maanden druk mee bezig zijn geweest is het 
schoolplan, een vierjarig strategisch plan. Alle 
buitenlandse scholen die bij het NOB zijn 
aangesloten, en dus gecontroleerd worden door 
het ministerie van Onderwijs, zijn verplicht om dit 
om de vier jaar te maken. Het geeft inzicht in de 
missie, visie, doelstellingen en activiteiten van 
onze school, hoe we deze willen bereiken, evenals 
onze verbeterpunten en natuurlijk alle elementen 
die al goed geregeld zijn.  
 

We mogen echt trots zijn op waar we staan! Dat 
blijkt niet alleen uit de zelfevaluatie, maar ook 
uit de leerlingenquête, ouderenquête en het 
rapport van de Onderwijsinspectie. De 
komende jaren zullen in het teken staan van het 
vasthouden van onze sterktes, het verder 
professionaliseren van het onderwijs, het 
bestuurbaar houden van de school en het 
verder implementeren van ons 
veiligheidsbeleid. Daarnaast is het volgen van 
een mogelijke Brexit en de gevolgen daarvan 
voor onze school een blijvend punt van 
aandacht.  

 
Tot slot, heb je ideeën waar de school baat bij 
zou kunnen hebben of vragen over het 
schoolplan, neem dan contact op met een 
bestuurslid of de directeur! 

 
Janne de Haan 
Voorzitter De Regenboogschool 
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Klassencoördinatoren & 
oudertaken 
Aangezien de school in de afgelopen jaren 
behoorlijk gegroeid is en er dus meer ouders en 
kinderen aan school verbonden zijn, werken we 
dit jaar voor het eerst met klassencoördinatoren.  
De klassencoördinator is aanspreekpunt van de 
ouders in de klas en ondersteunt het bestuur 
met het invullen van het rooster voor de 
oudertaken en de organisatie van het cultureel 
evenement indien toegewezen aan de 
desbetreffende groep. We vinden het erg fijn 
dat we voor iedere groep een ouder hebben 
gevonden die bereid is deze taken op zich te 
nemen. Heel veel dank hiervoor! 

Om de school iedere zaterdag goed te laten 
draaien hebben we de hulp van alle ouders 
nodig om een aantal taken op school te 
verrichten, de zogenaamde oudertaken. Het 
afgelopen jaar bleek het soms moeilijk om voor 
elke week ouders te vinden voor de oudertaken, 
daarom is dit jaar besloten om de 
verantwoordelijkheid bij de groep te leggen. 
Van de ouders van een groep wordt verwacht 
om gedurende iets meer dan een maand de 
taken te verdelen, waarna de volgende groep 
het overneemt. De klassencoördinatoren zullen 
het invullen van het rooster per groep managen. 

Ter herinnering de taken waar het om gaat zijn 
als volgt: 

• Koffiezetten en rondbrengen bij de 
leerkrachten & opruimen aan het einde 
van de dag (9.45-10.30 & 12.45-13.30); 

• Pauzetoezicht/pleindienst (11.00-12.15).  

Voor in de agenda – op zaterdag 11 januari 
organiseert het bestuur een koffieochtend voor 
alle ouders/verzorgers om het nieuwe jaar 
samen in te luiden (meer info volgt). 

 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek was dit 
jaar ‘Reis mee!’. De boekenruilmarkt was weer 
geslaagd, zeker aangezien er dit keer meer 
keuze was in boeken voor de oudere kinderen 
van de school. Voor elke leerling was er in ieder 
geval één boek en degene die zelf boeken mee 
hadden genomen om te ruilen, konden nog 
meer boeken uitkiezen. 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 kwamen Hugo uit 
groep 3 en Philip uit groep 5 als winnaars uit de 
bus. Voor de jongste groepen was er een 
tekenwedstrijd, die werd gewonnen door Hugo 
en Igoneh uit groep 1 met een prachtige 
tekeningen.  

We willen de ouders van groep 4 bedanken 
voor de hulp bij de voorbereiding en op de 
dag zelf! 

Resultaten 
leerlingenquête 
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben 
we een enquête afgenomen onder de leerlingen 
van De Regenboogschool. De enquête is door 63 
van de 105 leerlingen ingevuld. De leerlingen zijn 
zeer tevreden over de school en geven 
gemiddeld de school een cijfer 8,3. Het sociale 
aspect van school, zoals de pauze, het contact 
met de medeleerlingen en de culturele 
activiteiten worden alle zeer positief beoordeeld. 
Hetzelfde geldt voor de leerkrachten en 
assistenten. Punten die verbeterd kunnen worden 
volgens de leerlingen zijn het aanbieden van 
meer speelmateriaal tijdens de pauze, creëren 
van meer rust in de klas en uitbreiding van de 
keuze van boeken in de bibliotheek voor de 
oudere groepen. Naast het op peil houden van 
de sterke punten, gaan het bestuur en de 
directeur aan de slag met de verbeterpunten. 

 
Sinterklaas 
Op zaterdag 30 november bezoekt Sinterklaas de 
Regenboogschool en hij zal samen met 2 
Regenboogpieten de tijd nemen om iedere klas 

een bezoekje te brengen.(10:15-12:30 ) Wat een 
feest!  In de klas zingen de kinderen een mooi lied 
en zal de Sint de kinderen naar voren vragen voor 
een gesprekje en cadeautje. We hebben een 
planning gestuurd, zodat je weet wanneer de Sint 
in de klas van je kind(eren) is en je als ouders (evt 
met niet-schoolgaande broertjes/zusjes) kunt 

aanhaken.  

Dit is een evenement voor de leerlingen en 

familie van de Regenboogschool, dus kom tussen 
10.00 en 12.30 uur gezellig langs voor een 
praatje en/of kennismaking met andere ouders in 
de aula. We sluiten daar de festiviteiten 

gezamenlijk vanaf 12.30 uur af. 

We willen de ouders van groep 2 alvast heel erg 
bedanken voor alle hulp en taken die ze op zich 

nemen! 

 
 

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: Kriss van Oijen 
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: Hanne Vandelanotte 
vo12.regenboogschool@gmail.com  
 
VO3/4/5 
Leerkracht: Anne Bos 
vo.regenboogschool@gmail.com 

 



 

 

   Bestuursleden gezocht 
Aan het einde van het vorige schooljaar hebben 
we afscheid genomen van twee bestuursleden, 
Arjan van Bussel en José Nieuwhof. Arjan was 
één van de penningmeesters, terwijl José alle 
communicatieactiviteiten voor school deed, 
zoals website, nieuwsbrief etc.. Wij zijn hen 
ontzettend dankbaar voor alles wat zij voor de 
school hebben gedaan in de afgelopen jaren. 

Mede als gevolg van het vetrek van deze 
bestuursleden, zijn we actief op zoek naar 
ouders die een extra steentje willen bijdragen 
aan de school. Op korte termijn zijn we op zoek 
naar personen die het bestuur zouden kunnen 
ondersteunen met de volgende activiteiten: 

• Versterking van het Financiën team; 

• Webmasterschap van de website: 
regenboogschool.org.uk & GDPR-
functionaris. 

Gezien de Vlaamse representatie op school 
zouden we het erg leuk vinden als er tenminste 
één Vlaming in het bestuur vertegenwoordigd 
zou zijn. 

Heb je interesse, laat het ons dan weten via 
bestuur.regenboogschool@gmail.com! 

New Dutch Writing 
New Dutch Writing is een grootscheepse 
campagne van het Nederlandse Letterenfonds 
om in het Engels vertaalde Nederlandse 
literatuur onder de aandacht van de Britten te 
brengen. Ruim 70 Nederlandse schrijvers 
brengen in dit kader dit jaar een bezoek aan het 
VK. Op 12 oktober kwamen o.a. Joris Luijendijk, 
Naema Tahir, Herman Koch, Esther Gerritsen en 
Bart van Es naar Londen om te praten over hun 
boeken. De leerlingen uit VO 3 en 4 woonden 
het gesprek met Herman Koch en Esther 
Gerritsen bij en leerden over hun werk. Na 
afloop hoorden we diverse positieve reacties, 
als: ‘Wow, dit was veel leuker dan ik vooraf had 
gedacht’ en ‘Ik heb nu echt zin om een boek van 
Herman Koch te gaan lezen’. In vervolg hierop 
is de bibliotheek aangevuld met een aantal 
boeken van deze schrijvers. 

 

 

 

Digitale bibliotheek  
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.  

 
Verbetering van de  
onderwijskwaliteit en 
nieuwe materialen 
Vorig schooljaar zijn we begonnen met de 
invoering van een doorlopende methodiek voor 
spelling. Dat betekent dat alle leerkrachten in 
alle groepen de regels voor spelling op 
eenzelfde wijze, met dezelfde gebaren en 
afspraken uitleggen. Twee van onze teamleden 
volgden hiervoor een workshop, waarna het 
gehele team werd bijgespijkerd. In vervolg 
hierop hebben we afscheid genomen van de 
oude spellingsmethode Woordbouw en werken 
we sinds september met de spellingsmethode 
van Taal Actief. We hopen dat dit bijdraagt aan 
het verbeteren van het spellingsonderwijs. In 
aanvulling hierop zullen we dit jaar ook met een 
nieuwe versie van de Cito volgtoetsen spelling 
en begrijpend lezen werken. Deze nieuwe versie 
van Cito sluit beter aan op wat de kinderen in 
de klas leren. We hopen dit uiteraard terug te 
zien in de resultaten! 

 

 

 

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 

  Edwin Welman 

 

Bibliotheek 
  Erik de Haan   

  Karin Ollievere-Hop 

 

 

Leerlingen van Voortgezet Onderwijs bij het New Dutch Writing evenement 



 

 

Nieuwe biebboeken 
Ieder jaar is een budget beschikbaar voor 
nieuwe boeken voor onze bibliotheek. Op 
deze manier proberen we het aanbod up-to-
date te houden en de keuze gevarieerd 
genoeg. Dit jaar zijn er voor de jongste 
kinderen ook nieuwe Sinterklaas 
prentenboeken aangeschaft. Deze boeken 
zijn minder stereotype en bevatten geen 
zwarte pietenplaatjes meer. Dit sluit goed 
aan bij onze nieuwe afspraken waarbij we op 
school niet meer over zwarte pieten, maar 
over ‘pieten’ spreken en zingen! 

    
    

 

 

 

    

    

    

    

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 – Eindejaarspicknick & ALV  

27 juni - VRIJ* 

04 juli 

11 juli - rapporten 

18 juli - laatste schooldag 

 
 
* winter/summer fair Salusbury Primary 
School 
 
 

 

 

Dutch Centre Londen 
Het Dutch Centre organiseert op 9 december 
aanstaande hun jaarlijks terugkerende 
evenement, Comedy Night. Dit jaar zullen 
twee vooraanstaande Nederlandse 
komedianten, Kim Schuddeboom en Johan 
Goossens, van de Amsterdamse Comedy Train 
het toneel betreden. Hollands humor in het 
Engels - weer eens wat anders. 

Voor meer informatie over het evenement en 
over het Dutch Centre in het algemeen, zie 
http:// www.dutchcentre.com  

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) 
 
 


