
Corona-update
Deze week is er geen extra informatie met
betrekking tot corona.
Heeft u vragen, neem dan contact op met
Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Weekopeningen Pasen
Op donderdag 1 april vieren wij in alle klassen Pasen. Aan de hand van
onze methode, Trefwoord, kijken wij de komende weken al uit naar dit
feest. Normaal gesproken komen wij de weken voor Pasen op de
maandagen met de hele school bij elkaar in de hal voor een
weekopening. Vanwege de nog steeds geldende maatregelen kunnen
wij dat dit jaar helaas niet doen.

Toch hebben wij een mooie vorm gevonden om tóch een gevoel van
‘samenzijn’ te creëren. De komende maandagen vinden de
weekopeningen plaats in en met de eigen klas. Alle groepen praten op
dat moment over hetzelfde onderwerp, zingen dezelfde liedjes en horen
dezelfde verhalen. Afgelopen maandag heeft de eerste weekopening al
plaatsgevonden. Het thema rond Pasen is dit jaar ‘Liefhebben’. We
praten met elkaar over vriendschap, elkaar liefhebben en over hoe

belangrijk en fijn dit is. Een mooi thema in deze tijd. Natuurlijk staat ook het paasverhaal uit de
Bijbel (de opstanding van Jezus) centraal.
De paasviering op donderdag 1 april vindt ook plaats in de eigen klas. We starten deze dag met
een viering en ook de rest van de dag zullen er gezellige en feestelijke activiteiten voor de
leerlingen zijn. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie in de nieuwsbrief.
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Vakantierooster
Hierbij ontvangt u het concept vakantierooster voor komend jaar. De meeste vakanties zijn
landelijk vastgesteld; sommige worden op regionaal niveau bepaald. In ons geval in
samenwerking met alle andere scholen in onze gemeente. Op dit moment zijn de studiedagen
nog niet bekend. Deze hoort u op een later moment.

Schoolvakanties Stichting Delta De Bilt:

Herfstvakantie Zaterdag 16 oktober t/m zondag 24 oktober 2021

Kerstvakantie Zaterdag 25 december 2021 t/m zondag 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie Zaterdag 26 februari t/m zondag 6 maart 2022

Meivakantie Zaterdag 30 april t/m 15 mei 2022

Hemelvaart Donderdag en vrijdag 26 en 27 mei 2022

Pinksteren Zondag en maandag 5 en 6 juni 2022

Zomervakantie Zaterdag 9 juli t/m zondag 21 augustus 2022

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.


