
 

 

Stand van zaken 

 

Vanaf het moment dat het definitieve bericht tot ons kwam dat de scholen tot 

6 april moesten sluiten, zijn wij als school hard aan het werk gegaan om 

thuisonderwijs zo goed en snel mogelijk vorm te geven. Door de geweldige 

inzet van het leerkrachtenteam, is het ons gelukt om in zeer korte tijd voor 

alle kinderen thuisonderwijs te realiseren. Daar mogen we trots op zijn!  

Daarnaast wil ik ook ouders bedanken voor jullie inzet thuis. Goed om te zien 

en horen dat het de kinderen lukt om samen met hun ouders aan het werk te 

gaan met de opdrachten.   

Nogmaals dank, aan leerkrachten, ouders en kinderen, voor jullie geweldige 

inzet. 

 

Houd ook Social Schools in de gaten! Leerkrachten delen daar regelmatig 

informatie voor de groep, filmpjes of nieuwe opdrachten.  

 

Omdat de school gesloten is, kunnen de geplande activiteiten als 

vanzelfsprekend helaas niet doorgaan. Voor het uitdelen van het rapport, de 

bespreking hiervan en de sponsorloop zullen wij alternatieve momenten 

moeten zoeken. Wanneer hier meer duidelijkheid over is, zal ik dit met jullie 

delen.  

 

Cito eindtoets groep 8 

 

Minister Slob heeft gisteren besloten om dit jaar geen centrale eindtoets af te 

laten nemen bij de kinderen uit groep 8 van de basisschool. De brief die 

minister Slob naar de Tweede Kamer heeft gestuurd kunt u hier vinden.  
 

Herinnering (vrijwillige) bijdrage 

 

Dit is een herinnering betreffende de (vrijwillige) bijdrage voor de activiteiten van 
school. Omdat deze activiteiten niet vanuit de overheid en vanuit school zelf 
worden bekostigd kunnen deze alleen maar mogelijk gemaakt worden vanuit 
bijdragen van de ouders/verzorgers.  
 

Tevredenheidspeiling 

 

Eén keer in de twee jaar zetten de scholen van stichting Delta De Bilt een 

tevredenheidspeiling uit onder alle ouders. Ook onder het personeel wordt in 

deze periode een tevredenheidspeiling gehouden. Wanneer wij de peiling 

onder de leerling van de groepen 5 t/m 8 kunnen houden is afhankelijk van de 

ontwikkelingen rondom het Coronavirus.  

De tevredenheidspeiling is voor ons belangrijk om de kwaliteit van ons 

onderwijs te verbeteren. We proberen zo  goed mogelijk te luisteren naar de 

uitkomsten van de peiling en waar mogelijk verbeteringen door te voeren. 

Een hoog responspercentage is belangrijk om een goed beeld te krijgen. We 

willen u dan ook vragen tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen. 
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Volg ons ook via: 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- scholen gesloten tot 6 april 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schooladvies-en-eindtoets-basisschool/documenten/kamerstukken/2020/03/18/eindtoets-2020
http://www.regenboog-debilt.nl/


Donderdag 19 maart of vrijdag 20 maart ontvangt u via de mail een inlogcode om bij de vragenlijst te 

komen. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, kunt u contact opnemen met Eric (directie@regenboog-debilt.nl) 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u een brief over de tevredenheidspeiling. 

 

 

 Prikbord: 

Het sluiten van de scholen zorgt ervoor dat veel mensen met de kinderen thuis zitten. Een moeilijke 

situatie, maar er is gelukkig thuis ook genoeg te doen! Daarom bieden we De Voorleeshoek tijdelijk drie 

weken gratis aan voor alle kinderen in Nederland. Een leuke & educatieve manier om de kinderen thuis te 

vermaken. Ouders kunnen via www.devoorleeshoek.nl/scholendicht een gratis abonnement aanmaken.  

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het persbericht in de bijlage. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

http://www.devoorleeshoek.nl/scholendicht

