
Corona-update 

Het kabinet heeft op basis van het advies van het Outbreak           

Management Team (OMT) besloten dat de basisscholen       

en de kinderopvang tot in ieder      

geval maandag 8 februari 2021     

gesloten blijven. De landelijke    

situatie is nog te kwetsbaar en      

er zijn te veel onzekerheden en      

vragen rondom de nieuwe    

varianten van het virus om een      

veilige heropening te kunnen    

garanderen. 

Op de website van de GGD regio Utrecht (GGDrU) vindt u informatie            

over het coronavirus en tips voor ouders en kinderen (blauwe vensters           

onderaan de pagina). 

 https://www.ggdru.nl/corona/inwoners-corona.html 

 

Thuisonderwijs 

Aangezien de periode van thuisonderwijs ten minste tot 8 februari gaat duren            

hebben wij met het team ons thuisonderwijs nog een keer onder de loep             

genomen. De nieuwsbrief thuisonderwijs is hierin leidend geweest en wij hebben           

met elkaar een aantal aspecten verscherpt om de kinderen (en ouders) zo goed             

mogelijk te begeleiden. Hieronder een aantal aanscherpingen die wij hebben          

aangebracht in ons thuisonderwijs.  

- Alle instructies worden opgenomen zodat ze op ieder gewenst tijdstip           

(herhaaldelijk) bekeken kunnen worden; 

- Tijdens de groepsmomenten in Meets is er ook aandacht voor de lesstof, bijvoorbeeld d.m.v.               

een quiz of spel. 

- Als het mogelijk is geeft de leerkracht een tijdsindicatie bij de opdrachten. 

Mocht u vragen hebben over het thuisonderwijs van uw kind, neem dan contact op met de                

desbetreffende leerkracht via de mail. 

  

De Vreedzame school - thuis 

Na de kerstvakantie zouden wij starten met blok 4: Wij hebben hart voor elkaar.              

Nu de kinderen thuis zitten kunnen wij hier helaas maar beperkt invulling aan             

geven. Wel kunt u op de site van De Vreedzame School suggesties vinden om              

thuis in gesprek te gaan met uw kind(eren). De Vreedzame School heeft            

informatie verzameld per thema. Zo is er ook een informatieboekje over           

‘Vreedzaam thuis - Wij hebben hart voor elkaar’ en vind je er een leuke              

opsteker-challenge die de sfeer zeker ten goede zal komen. 

https://www.devreedzame.school/75-publiek-domein/nieuws/674-de-vreedzame-school-thuis 

 

Prikbord: Wij(k) geluk tekenwedstrijd 

In de bijlage vindt u informatie over de buurtactie van Wijk Geluk. 

 

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. 

https://www.ggdru.nl/corona/inwoners-corona.html
https://www.devreedzame.school/75-publiek-domein/nieuws/674-de-vreedzame-school-thuis

