
Corona-update 

Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel     

om zich heen. De afgelopen weken is het        

aantal besmettingen toegenomen, tot zo’n     

9.000 per dag. Daarom gaan de      

basisscholen dicht en gaan wij over op       

thuisonderwijs. De komende 3 dagen voor      

de kerstvakantie gaan de kinderen thuis aan       

de slag met een werkpakketje dat ze vandaag mee naar huis krijgen.            

Na de kerstvakantie starten wij met het thuisonderwijs en gaan wij ook            

gebruik maken van de digitale omgeving m.b.v. Google.  

Wij zullen vanaf 4 januari ook weer een beperkt aantal Chromebooks           

ter beschikking stellen (met afsluiting van een       

gebruikersovereenkomst) voor de leerlingen die thuis geen geschikte        

digitale apparatuur hebben om de opdrachten te kunnen uitvoeren.  

Wij willen u wel vragen kritisch te kijken naar de noodzaak voor            

bruikleen. Ook de school zal hier kritisch naar kijken en op basis van             

noodzaak (i.v.m. het thuiswerkprogramma van de klas en thuissituatie)         

keuzes maken. Wanneer u gebruik wilt maken van een Chromebook          

van school horen wij dat graag via de mail         

(directie@regenboog-debilt.nl). U krijgt bericht als uw zoon/dochter in        

aanmerking komt voor een Chromebook en wanneer hij/zij deze op school af kan halen (na 4                

januari). 

Meer informatie volgt in de nieuwsbrief van vrijdag. 
 

Noodopvang 

Als beide ouders/verzorgers in de cruciale beroepen werken of een alleenstaande ouder daarin             

werkt, kunnen zij gebruik maken van de noodopvang. Als in een gezin één ouder een cruciaal                

beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Onder de                

cruciale beroepen vallen o.a. de volgende sectoren:  

- zorg 

- onderwijs 

- kinderopvang 

- openbaar vervoer 

Voor meer informatie kunt u de website van de rijksoverheid raadplegen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studente

n-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen 

Als u gebruik wilt maken van de noodopvang dan horen wij dat graag minimaal 1 dag van te                  

voren via de mail: directie@regenboog-debilt.nl 

De kinderen die gebruik maken van de noodopvang zijn vanaf 8.30 uur welkom. Wij zullen om                

8.25 uur het hek openen, zodat de kinderen zelfstandig de school binnen kunnen gaan. De               

leerkracht(en) zullen hen bij de hoofdingang opvangen. Aan het einde van de dag om 14.00 uur                

zullen wij de kinderen naar buiten begeleiden. Wij vragen u buiten het hek op hen te wachten. 
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Terugblik laatste schooldag voor de Kerstvakantie 

Samen met de kinderen hebben wij er een gezellige laatste schooldag van gemaakt. 

Haardvuur en lichtjes aan bij binnenkomst in de klas, samen gewerkt aan verschillende vakken,              

buiten gespeeld en ook aandacht gehad voor de situatie rondom het coronavirus en de sluiting               

van de school. Nog even genoten van de mooi versierde school en de gezelligheid met elkaar                

onder het genot van chocolademelk en iets lekkers dat door de kerstcommissie van de AC nog                

snel was geregeld. 

Via deze weg willen wij de kerstcommissie bedanken voor al hun inzet en flexibiliteit.  

                                     

 

 

Inzamelactie Voedselbank 

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor de bijdrage aan de Voedselbank. Er is heel veel                 

voedsel ingezameld. De 130-140 huishoudens/gezinnen uit de gemeente De Bilt zullen hier erg             

blij mee zijn. Bedankt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikbord 

 

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de online kerstdienst op 24 december en een informatiebericht                 

vanuit de gemeente en de politie over het voorkomen van fietsendiefstal. 
 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een goed 2021! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de 

schooladministratie. U kunt zich aanmelden via administratie@regenboog-debilt.nl.  

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website. 


