
Activiteiten & uitjes in de  coronatijd  

Vorige week heeft het kabinet de      

maatregelen rondom corona voor 3 weken      

(t/m dinsdag 20 oktober) aangescherpt. De      

maatregelen zijn erop gericht om de kans       

op grote drukte en het aantal      

contactmomenten tussen mensen te    

beperken zonder de samenleving en de      

economie op slot te doen. 

Op school hebben wij ook kritisch gekeken naar de invulling van           

activiteiten en uitjes en dit heeft geresulteerd in de volgende          

wijzigingen: 

● Creamiddag: wij organiseren dit zonder ouders, totdat de        

coronamaatregelen weer versoepeld worden. 

● Zwemfestijn groep 7: gaat niet door. 

● Fietscontrole groep 5 t/m 8: de fietscontrole wordt uitgesteld. 

● Podiumbeurt groep oranje & groep 6: ouders zijn helaas niet          

welkom. Wij zullen foto’s maken en deze op Social Schools plaatsen. 

 

Het kabinet heeft alle sectoren opgeroepen om de hygiënemaatregelen         

en de afstandsregels nogmaals onder de aandacht te brengen. De          

PO-Raad* heeft hiervoor een infographic laten maken. Zie bijlage.  

 

* De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de               

gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en           

(voortgezet) speciaal onderwijs. 
 

Obstacle run: lopen voor het schoolplein 

Morgen (vrijdag 9 oktober) gaan de kinderen de obstacle run lopen. De kinderen hebben goed               

hun best gedaan om sponsoren te werven. Wij hopen met elkaar veel geld op te halen, zodat wij                  

ons schoolplein verder kunnen inrichten en mooie materialen kunnen aanschaffen.  

Het opgehaalde geld ontvangen wij graag uiterlijk vrijdag 16 oktober. 

Via deze weg willen wij alle sponsoren alvast bedanken. 

  



Kinderboekenweek 2020 

Van 30 september t/m 11 oktober is het Kinderboekenweek. Het thema           

dit jaar is: En toen? Op woensdag 7 oktober hielden wij een            

boekenruilmarkt. Het was een groot succes. De kinderen hadden een          

grote keuze aan boeken en voor iedereen zat er wel wat bij. Ze konden              

niet wachten om te starten met lezen. Veel leesplezier allemaal! 

 

        

 

Het bronzen beeld ‘mensenkind’ is terug 

Woensdag is het bronzen beeld, een erfenis van de Buys Ballotschool teruggeplaatst. Hij heeft              

een mooie plek gekregen aan de kant van Buys Ballotweg. Zo is het beeld zowel buiten als                 

binnen te zien. Het beeld is in 1980 gemaakt naar aanleiding van het Jaar van het Kind. Het is                   

gemaakt door de Bilthovense beeldhouwer Jos Oehlen. Op het beeld is een jongetje te zien dat                

in zijn korte broek met zijn handjes voor zijn buik onbevangen de wereld inkijkt. 

      

Het beeldje van Jits Bakker krijgt binnenkort ook weer een plek in de school. Hierover later                

meer. 

 

Werk in uitvoering  

Op dit moment is een bedrijf druk bezig met het het aanleggen van             

de beplanting en het plaatsen van bankjes rondom de school. In           

november zullen zij verder gaan met de grindstrook bij de groepen           

1/2. Hier komen 3 bomen in en wij willen in de toekomst (als er              

weer wat geld is gespaard) deze strook verder aanvullen met          

balanceertoestellen. Volgende week wordt gestart met het plaatsen        

van het hek rondom de school.  

 

Herinnering: Betaling ouderbijdrage 

Vrijdag 18 september heeft u een bericht gekregen over het betalen van de ouderbijdrage. Op               

dit moment heeft de helft van de ouders betaald. Bedankt voor deze snelle betaling. Als u nog                 

niet heeft betaald, zou u dit dan alsnog willen doen? 

 

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. 


