
Corona-update 

Op de persconferentie van afgelopen     

dinsdag is ons verteld dat de      

besmettingcijfers van het   

coronavirus nog steeds te    

hoog zijn en dat er nog geen       

versoepelingen komen in de    

maatregelen. 

Het blijft onveranderd belangrijk om de algemene       

basisregels in acht te nemen. Denk aan het regelmatig         

wassen van de handen, het hoesten en niezen in de          

elleboog, het houden van de juiste afstand. Wij willen u ook verzoeken            

de 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren en het schoolplein zo snel             

mogelijk na het brengen/halen van de kinderen te verlaten (laat dus de            

kinderen ook niet meer spelen op het plein of de toestellen). 

Op aanraden van de GGD heeft stichting Delta besloten dat schoolbrede           

vieringen en activiteiten niet doorgaan. Dat betekent dat de         

adventsvieringen en de kerstviering niet in de geplande vorm         

doorgaan. Wij zullen hier een andere invulling aan geven. Verder in           

deze nieuwsbrief leest u hier meer over. 

 

Om te bepalen of een kind wel of niet naar school mag, maken wij gebruik van                

de beslisboom van AJN Jeugdartsen Nederland en BOinK. De meest recente           

beslisboom vindt u in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

Terugblik: Sinterklaas op De Regenboog 

Op 4 december hebben wij een geweldige dag met Sint en Piet gehad. Via Social Schools                

hebben de leerkrachten de mooie momenten met u gedeeld. Via deze weg willen wij de               

Activiteitencommissie (AC) bedanken voor de goede organisatie. 

 

Kerst 

Op De Regenboog geven we op verschillende manieren invulling aan de kerst.  

Adventsvieringen 

De adventsvieringen vinden plaats in de klas m.b.v. live streaming en           

opgenomen filmfragmenten van andere groepen. De adventsvieringen zijn        

dit jaar o.a. vormgegeven met behulp van onze levensbeschouwelijke         

methode Trefwoord. Het thema van kerst is dit jaar: ‘verlichten’. Kerstmis           

is een lichtfeest, we kunnen er niet omheen. Kaarsjes, sterretjes, verlichte           

kerstbomen, straten en etalages… Voor veel mensen is Kerstmis het feest           

geworden van samen binnen, warm, gezellig licht terwijl het buiten          

onvriendelijk koud en donker is. Deze sfeer proberen wij ook in de school             

neer te zetten met elkaar. 



Kerstviering 

De kerstviering zal vrijdag 18 december plaatsvinden in de eigen klas.           

In de klas gaan wij kijken naar de kerstmusical op film die door een              

aantal kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 gespeeld wordt. Ook             

krijgen de kinderen die dag iets lekkers tijdens het eerste          

pauzemoment. Zij hoeven dus geen fruit/drinken mee te nemen. Wel          

lunch/drinken. De lunch zullen wij op een feestelijke manier met elkaar           

in de klas eten. Wij zouden het leuk vinden als de kinderen feestelijk             

gekleed naar school komen die dag. 

Kerstkaarten 

In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds maken de kinderen 

kerstkaarten. De kinderen kleuren de kaarten in en schrijven er een 

mooie wens op. Deze kaarten gaan vervolgens naar de mensen die 

zich hebben aangemeld bij het Ouderenfonds. Op deze manier hopen 

we de (eenzame) ouderen wat op te vrolijken. De extra kaarten die gemaakt worden, gaan naar 

de Schutsmantel in Bilthoven. De kinderen mogen ook zelf extra kaarten maken voor ouderen 

die zij zelf kennen, denk aan een oudere buurman of oma. 

 

 

OT (ondersteuningsteam) 

Sinds de komst van de werkdrukgelden en het op stichtingsniveau regelen van invallers, werken 

we met ambulante ondersteunende leerkrachten op school. Het zogenaamde OT 

(ondersteuningsteam) bestaat uit Marleen, Ellen, Frank, Yurena, Eva en Els Firet (nu met 

zwangerschapsverlof). Het OT heeft de afgelopen maanden al veel verschillende taken op zich 

genomen. Zo zijn de leerkrachten al regelmatig ingezet om leerkrachten te vervangen i.v.m. 

verkoudheidsklachten en ook in de periode van de kindgesprekken hebben zij regelmatig een 

groep overgenomen. Naast de vervangende taken werken deze leerkrachten ook regelmatig met 

kleine groepjes ter ondersteuning van de groepsleerkracht. Zo wordt er herhaling geboden op 

het gebied van spelling en rekenen, is er een meerklas en zijn er op ICT-gebied al veel stappen 

gezet rondom de digitale werkomgeving van de kinderen en leerkrachten. Wij hopen dat 

iedereen gezond blijft en dat wij m.b.v. ons ondersteuningsteam continuïteit aan ons onderwijs 

kunnen geven in deze coronatijd. 

 

 

Nieuwe belijning gymzaal 

In de gymzaal is nieuwe belijning aangebracht, zodat de gymleerkrachten de zaal nog             

effectiever kunnen inzetten tijdens de lessen. 

    

 

  



Werkzaamheden DonkerGroen 

De mensen van DonkerGroen zijn gestart met de beplanting rondom de school. Er zijn              

beukenhagen geplant om het klimtoestel en rondom de school tegen het hek aan. Zij streven               

ernaar om voor de kerstvakantie klaar te zijn.  

          

 

 

Herhaling: Inzamelactie Voedselbank 

Wij zamelen producten in voor de Voedselbank. In de         

hal staan kratten waar de kinderen de producten in         

kunnen doen. 

Vanuit de voedselbank is er vraag naar de volgende         

producten: 

- Kant en klare pasteitjes  

- Ragout in blik 

- Pakken vruchtensap 

- Toastjes  

- Zalm, tonijn e.d. in blik (paté, ongekoeld houdbaar) 

- Pakken gemalen koffie 

- Broodbeleg (houdbaar buiten de koelkast), bijv. jam,        

pasta, pindakaas e.d. 

- Verzorgingsproducten als: tandpasta, shampoo,     

deodorant, luiers (mogen ook restanten zijn) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


