
Corona-update
Bij (milde) klachten wordt gevraagd aan
leerlingen en personeel om een zelftest te
doen. Sinds maandag 11 april 2022 is het
niet meer nodig om na een positieve uitslag
van een zelftest een bevestigingstest te
doen bij de GGD. De uitslag van de zelftest
is voldoende. Dit advies geldt voor de
leerkrachten en leerlingen van alle groepen.

De zelftesten voor leerlingen worden beschikbaar gesteld door
school; als u zelftesten nodig hebt, kunt u die aanvragen bij de
leerkracht van uw kind(eren).
Stuur uw kind alleen naar school als hij/zij geen corona heeft en
klachtenvrij is. De meest actuele versie van de beslisboom waarin
de regels van het RIVM overzichtelijk en schematisch zijn
weergegeven, vindt u via: https://www.boink.info/beslisboom

Zwerfboekenkast geopend
Kinderzwerfboek stimuleert lezen en probeert
zoveel mogelijk KinderzwerfboekStations op te
richten. Zodat álle kinderen kunnen lezen. Ook op
De Regenboog vinden wij lezen heel belangrijk en
daarom hebben wij maandag een
kinderzwerfboekenstation geopend in de school.

Wat zijn zwerfboeken?
Kinderzwerfboeken zijn boeken met
zwerfboeksticker die zwerven van kind naar kind.
Zwerfboeken worden doorgegeven, achtergelaten
op scholen, in wachtkamers, winkels, treinen,
KinderzwerfboekStations, enzovoorts. Hoe een
boek ook zwerft, nooit mag het gelezen of ongelezen in een kast achterblijven. De afgelopen
jaren zijn al een miljoen zwerfboeken op een spannende tocht gestuurd. Maar dat kunnen er nog
véél meer zijn!

https://www.boink.info/beslisboom


Op De Regenboog mogen kinderen boeken meenemen uit de kast en door laten zwerven (of na
lezing terugzetten). Ook kunnen ze zelf boeken inleveren in de doos naast de boekenkast, zodat
die ook mee kunnen gaan zwerven met de andere boeken.
Wij hopen dat de boeken op een spannende tocht gaan en wij wensen iedereen veel leesplezier
toe!

Start Blok 6 De Vreedzame school: ‘Wij zijn allemaal anders.’
Deze week zijn wij gestart met blok 6 van De Vreedzame School. In dit blok
gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Wij willen
de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. Wij werken
aan acceptatie en waardering ervan. De kinderen leren dat je dit terugziet
binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving Om goed om
te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om
luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen
en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen wij vooroordelen
tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng
of vreemd. Naast de lessen is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met
overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. Wij proberen zo veel mogelijk acceptatie van en
waardering voor overeenkomsten en verschillen uit te dragen in de eigen groep en de school.
Wij maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijk aan welk gedrag niet
kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een
goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.

Leerlingenadministratie - Aanmelden jongere broertjes/zusjes
Omdat wij met wachtlijsten te maken hebben, is het voor ons van belang om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de aanmeldingen voor de komende jaren. We willen u daarom
vragen om nog-niet-schoolgaande jongere broertjes/zusjes zo snel mogelijk aan te melden. Dit
kan via het aanmeldformulier. U kunt een mail sturen naar directie@regenboog-debilt.nl, dan
zorgen wij ervoor dat het formulier bij u terecht komt. Jongere broertjes/zusjes van onze
leerlingen worden altijd geplaatst.

Leerlingenadministratie - Verhuizingen of andere wijzigingen …
Mocht u verhuisplannen hebben en betekent dat dat uw kind(eren) volgend schooljaar naar een
andere school gaat/gaan, dan horen wij dit graag tijdig. Zo kunnen we rekening houden met de
groepsindeling en eventueel nieuwe leerlingen aannemen die juist in de buurt van de school
komen wonen.
Mochten er andere wijzigingen zijn, bijvoorbeeld telefoonnummers of emailadressen, dan horen
wij dit uiteraard ook graag. Wijzigingen kunt u doorgeven via: directie@regenboog-debilt.nl

mailto:directie@regenboog-debilt.nl
mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Techniekles
Maandag 23 mei staat er een techniekles gepland.
Tijdens de techniekles gaan de kinderen in kleine
groepjes onder begeleiding van een ouder en/of
bovenbouwleerling aan de slag met een
projectdoos, waarbij onderzoekend leren wordt
gestimuleerd. De kinderen gaan o.a. aan de slag
met metselen, zeepjes maken, katrollen,
tandwielen en het bouwen van stroomkringen. Wij
zijn blij met de hulp van de ouders bij deze lessen.
De ouders die zich hebben opgegeven om te
helpen zijn hier al over geïnformeerd.

Formatie 2022-2023
De formatie gaat over de manier waarop de leerkrachten zijn verdeeld over de klassen. Bij het
maken van de verdeling houden wij rekening met verschillende zaken. We kijken o.a. naar de
continuïteit in een bepaalde groep of bouw en de voorkeuren, kennis en vaardigheden van de
leerkrachten.
Op dit moment zijn we nog bezig met het afronden van de formatie voor volgend schooljaar. De
laatste puzzelstukjes blijken daarbij toch vaak het lastigst. Uiteraard zullen we u op de hoogte
houden van de ontwikkelingen.

Definitief Ontwerp La Plata
Op donderdagavond 7 april jl. heeft er een
informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de wijk La
Plata, waar onze school zich in bevindt. Op deze avond is
het aangepaste voorlopige ontwerp gepresenteerd waarin
de toegekende subsidie voor de veranderende
weersomstandigheden is meegenomen, de enquête over
de speelplek en het vernieuwde Cruyff Court.

We zijn blij dat een aantal wensen, met name rond de
verkeersveiligheid om onze school zijn meegenomen in de
definitieve plannen.

Hiernaast vindt u een tekening van het nieuwe ontwerp
(zuid). De school is aangegeven door het witte vlak boven
in de tekening. Voor meer informatie kunt u terecht op de
website

https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/buurtontwikkelingsvisie-la-plata-de-bilt

De wekelijkse nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd aan de mailadressen die zijn opgenomen in de
schooladministratie. U kunt zich aanmelden via directie@regenboog-debilt.nl

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.
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