
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

Opa-en-omamiddag
Op vrijdag 29 april a.s. vindt de opa-en-oma-middag plaats. In de bijlage bij
deze nieuwsbrief ontvangt u een uitnodiging die u door kunt sturen naar de
grootouders van de kinderen.

Verzoek: We zijn op zoek naar enkele ouders die ons willen helpen tijdens de
start van de middag om 12.30 uur. Het gaat dan om het ontvangen van de
grootouders en het schenken van koffie en thee. U kunt zich aanmelden door
een mailtje te sturen naar: directie@regenboog-debilt.nl of ons even aan te
spreken. Alvast bedankt!

Koffie- en klasseninloop op vrijdag 29 april (aangepaste datum!)
Nu (bijna) alle coronamaatregelen zijn opgeheven, willen we graag onze deuren weer openzetten voor u
als ouders/verzorgers. Op de dag voor de meivakantie, vrijdag 29 april, is er koffie- en
klasseninloop. U mag met uw kind de klas in om de sfeer te proeven en iets van zijn/haar werk
te bekijken. De inloop in de klas duurt tot uiterlijk 8.45 uur. Voor de ouders is er aansluitend in
de hal nog gelegenheid om koffie/thee te drinken tot 9.15 uur.
Van harte welkom!
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Koningsspelen
Op donderdag 28 april, de dag na Koningsdag, vinden de
Koningsspelen plaats.
Voor de groepen 1 t/m 6 worden er een deel van de lesdag op
school leuke en sportieve activiteiten georganiseerd. Hiervoor
moeten de kinderen makkelijke kleding/sportkleding aan.
Natuurlijk het liefst oranje!

Zorg dat uw kind dichte schoenen aan heeft (geen slippers of
open schoenen).

De groepen 7 en 8 gaan aan het eind van de ochtend met de leerkracht(en) naar de velden
van FC De Bilt en zullen daar meedoen aan diverse uitdagende sport- en spelactiviteiten,
georganiseerd door MENS De Bilt en verschillende sportverenigingen.

Alle kinderen nemen voor deze dag zelf hun fruit en lunch mee. Het is verstandig om een
waterflesje mee te nemen.

Terugblik Pasen
Samen vieren is belangrijk op De Regenboog. Het zijn momenten van ontmoeting en plezier.
Zo ook op donderdag 14 april tijdens de paasviering. Bij de start van de dag hadden wij een
schoolbrede viering in de grote hal. Het was een viering voor en door kinderen met
begeleiding van enkele leerkrachten (goed gedaan groep 5 en groep 7!). Tijdens de viering
is o.a. door leerlingen van groep 7 het paasverhaal van het lege graf uitgebeeld. Na de
viering lag er in de klassen een matze klaar als nagedachtenis aan het verhaal uit de bijbel
over de uittocht uit Egypte, waarbij er tijdens het vluchten geen tijd was om het brood te
laten rijzen. Het was een fijne dag.

Via deze weg willen wij alle hulpouders bedanken.

Tevredenheidspeilingen
Een keer per twee jaar ontvangen ouders, leerlingen en medewerkers een vragenlijst. Deze
tevredenheidspeiling is bedoeld om feedback te verzamelen van betrokkenen in en om de
school. Voor ons is deze informatie belangrijk omdat het ons inzicht geeft in hoe u als ouders de
kwaliteit van ons werk inschat. Afgelopen dinsdag 12 april heeft u een uitnodiging per mail
ontvangen voor deze tevredenheidspeiling.



De vragenlijst gaat o.a. over het pedagogisch klimaat, de lessen en hoe u het contact met
school ervaart. De uitkomsten van de vragenlijsten van ouders en leerlingen worden vergeleken
met de landelijke scores. We hopen dat zoveel mogelijk ouders deelnemen, zodat er een
representatief beeld ontstaat.

Alvast dank voor uw medewerking!
Willem-Pieter van Ledden (directeur) en Stephy Bougias-Vis (Medezeggenschapsraad)

Prikbord

In de bijlage vindt u de uitnodiging voor de opa-en-oma-middag en flyers van Ouders Lokaal 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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