
Corona-update
Wij volgen het Protocol Basisonderwijs voor
alle maatregelen die wij op school nemen
rondom corona. Het is erg fijn dat jullie als
ouder zo alert zijn en de coronaklachten en/of
-besmettingen snel met ons communiceren,
zodat wij kunnen handelen.
Af en toe zijn er wat onduidelijkheden over
wanneer een kind thuis moet blijven. Hieronder de richtlijnen die wij
opvolgen. Een kind blijf thuis als:
-hij/zij verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid,
niezen en keelpijn);
- hij/zij naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is
en/of (meer dan incidenteel) hoest;
- hij/zij in contact is geweest met een patiënt met bevestigde
COVID-19-infectie;
- hij/zij bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die passen
bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is.
- hij/zij een huisgenoot is van iemand met een bevestigde

COVID-19-infectie. Het kind blijft thuis gedurende de quarantaineperiode. Als het kind geen
klachten ontwikkelt tijdens deze periode mag het kind daarna weer naar school.

Een kind met milde klachten dat niet getest is, mag weer naar school als het 24 uur volledig
klachtenvrij is. Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook
weer naar school.
Testen kunt u doen via de GGD, maar ook bij andere gevalideerde teststraten. Bij de
snelteststraat in De Bilt kunt u uw kind voor een gereduceerd tarief een test laten afnemen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl

Cito-gegevens
Een paar weken geleden hebben de kinderen hun rapport mee naar huis gekregen, maar de
Cito-gegevens ontbraken nog. Woensdag 31 maart krijgen de kinderen de nieuwe grafieken met
de Cito-resultaten in een gesloten envelop mee naar huis. Bij een aantal kinderen zijn de
gegevens nog niet compleet i.v.m. ziekte tijdens het afnemen van de toetsen. Ouders worden
hierover geïnformeerd door de leerkracht.

Hieronder nog wat informatie met betrekking tot de toetsen van het Cito leerlingvolgsysteem:

De toetsen geven een beeld van de vaardigheidsgroei en inzicht over een langere periode. Deze toetsen
zijn landelijk genormeerd en worden weergegeven in een grafiek. De scores heten niveauwaardes en
lopen van 0 t/m 5, waarbij 0 de laagste en 5 de hoogste score is. De score 3.0 is het landelijk
gemiddelde.
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De zwarte bolletjes in de grafieken zijn de toetsen, de zwarte lijn laat de ontwikkeling van de leerling zien.
Een vlakke lijn betekent in de grafieken dat een leerling een gemiddelde groei heeft doorgemaakt. Een
stijgende lijn betekent een snellere groei dan gemiddeld. Een dalende lijn betekent een langzamere groei
dan gemiddeld.

Wijkoverstijgende speelplek La Plata

In nieuwsbrief 23 vertelden wij u al over de wijkoverstijgende
speelplek die gaat komen op het terrein naast het Cruijff Court. De kinderen van onze school
hebben deze week nagedacht over een ontwerp voor de natuurlijke en duurzame speelplek,
waarbij rekening wordt gehouden met hittestress, wateroverlast en biodiversiteit. Maandag 22
maart zijn deze thema’s via een filmpje van de landschapsarchitecten uitgelegd, zodat de
kinderen hiermee aan de slag konden. De hele week is er in de klassen gebrainstormd en
morgen zullen er 3 leerlingen de plannen presenteren d.m.v. een videobelgesprek met de
gemeente, landschapsarchitecten en andere belanghebbende partijen. Wij kijken uit naar het
uiteindelijke ontwerp dat gepresenteerd zal gaan worden. Wij hopen natuurlijk dat veel van onze
ideeën terug te zien zullen zijn in het ontwerp.

Boom ter nagedachtenis aan Eric
Vandaag hebben wij met het team en de vrouw van Eric het bordje geplaatst bij
de boom ter nagedachtenis aan Eric. De boom die is gepoot is een appelboom,
volgens de bomenhoroscoop passend bij de geboortedag van Eric. De boom heeft
een prominente plek gekregen tussen twee (toekomstige) bloemenheuvels in onze
tuin aan de kant van de Buys Ballotweg.



Prikbord

In de bijlage vindt u informatie over de ALS Lenteloop.

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.


