
Corona-update
Deze week is er geen extra informatie met betrekking tot corona. Alle
maatregelen zijn nog steeds van kracht.
Hieronder vindt u nogmaals de afspraken rondom het begin en einde
van de schooldag. Wij vragen u zich aan deze tijden te houden, zodat
ouders en kinderen voldoende afstand kunnen
houden van elkaar.

Begin:
● Inlooptijd: van 8.20 - 8.45 uur, dus een

kwartier langer dan normaal. Het hek gaat om
8.20 uur open; kom alsjeblieft niet eerder!

● Kinderen komen zo mogelijk zelfstandig
naar school.

● Ouders die hun kinderen naar school brengen (1 ouder per
gezin), nemen buiten het hek afscheid (ook de ouders van kleuters).
Op het schoolplein staan ambulante leerkrachten die de kinderen
kunnen helpen en begeleiden. Alle kinderen lopen zelfstandig naar hun
klas.

● De kinderen komen via het juiste hek het plein op.

Einde:
Ook aan het einde van de dag nemen wij ruimer de tijd om de school te
verlaten.

● Ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten het hek
(met inachtneming van de 1½ meter afstand tot andere ouders).

● Kinderen die zelfstandig naar huis gaan, mogen om 13.50 uur
vertrekken.

● De kinderen van groep 1 en 2 komen om 13.55 uur naar buiten met hun leerkracht. Zij
gebruiken dezelfde hekken als aan het begin van de dag.

● De kinderen van groep 3, 4 en 8 komen om 14.00 uur naar buiten. Zij gebruiken
hetzelfde hek als aan het begin van de dag.

● De kinderen van groep 5 en 7 komen om 14.05 uur naar buiten. Zij gebruiken hetzelfde
hek als aan het begin van de dag.

● De kinderen van groep 6 komen om 14.10 uur naar buiten. Zij gebruiken hetzelfde hek
als aan het begin van de dag.

Heeft u kinderen in verschillende klassen, die via verschillende hekken het schoolplein verlaten,
dan haalt u de kinderen bij de verschillende hekken op. Kinderen wachten bij de leerkracht tot
zij zijn opgehaald.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl
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Paasviering
Vandaag vierden wij door de hele school Pasen. Normaal gesproken starten wij deze dag met
een gezamenlijke viering in de hal van de school, maar door de coronamaatregelen moesten wij
het dit jaar helaas anders doen. Ondanks dat zijn wij de dag tóch gezamenlijk gestart; alle
groepen waren om 8.45 uur met elkaar verbonden via Google Meet. De deuren van alle lokalen
stonden open en vanuit elke klas klonken de klanken van ons traditionele startlied ‘Wees
welkom allemaal’. Op deze manier waren wij tóch een beetje samen. Een mooie start van de
paasviering!
Alle groepen hebben gekeken en geluisterd naar dezelfde paasviering o.a. verzorgd door een
groepje enthousiaste leerlingen uit groep 6. Zij hebben het paasverhaal uit de Bijbel voorgelezen
en uitgespeeld en dit was door middel van filmpjes te zien in alle groepen.
Na de viering hebben de leerlingen genoten van wat drinken en een feestelijk paasstolletje,
verzorgd door de ouders van de AC.
In de loop van de dag waren alle groepen aan de beurt voor een feestelijk paasspel in de hal
van de school, op het plein of op het Cruijff Court. Er werden eieren gezocht en daarmee
memory gespeeld door de groepen 1-2 en de groepen 3-8 moesten 20 best wel moeilijke vragen
beantwoorden. Weet u bijvoorbeeld wat er eerder was? De kip? Of misschien toch het ei?
Wij wensen jullie allemaal fijne paasdagen!

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.

Verkeersexamen
De een komt altijd lopend naar school, de ander op de
fiets of juist met de auto. Om de kinderen te leren hoe
zij veilig kunnen deelnemen aan het verkeer, doen de
kinderen in groep 7 ieder jaar het verkeersexamen. Op
maandag 29 maart hebben de kinderen van groep 7
het theoretisch verkeersexamen gemaakt. Zij hebben
vragen beantwoord over verkeersborden,
voorrangsregels en wat het meest veilig is in
verschillende verkeerssituaties. Hopelijk kan het
praktijkexamen dit jaar wel doorgaan. De kinderen van
groep 7 en groep 8 zullen dan een route in De Bilt
fietsen en laten zien dat zij de verkeersregels kunnen
toepassen.
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De Regenboog-leertuin
De schooltuin is in ontwikkeling. Met een groep ouders hebben we
nagedacht over de mooie tuin aan de kant van de Buys Ballotweg. We
zijn tot een mooi plan gekomen. De AC helpt ons om dit mogelijk te
maken. In de komende tijd zullen we daar een moestuin, een pluktuin
en een kruidentuin ontwikkelen. In deze tuin is ook een klasje
ingericht. De kinderen kunnen daar op de boomstammen zitten. En bij
de moestuin zijn 3 grote picknicktafels waar afgelopen week door
kinderen van groep 4 de natuurles over zonnebloemen gegeven is.

Moestuin
Groep 5 gaat in het komende half jaar de moestuin ontwikkelen en
onderhouden. Ze gaan er diverse groentes zaaien, verzorgen en
oogsten. Ze zijn in de klas begonnen met het laten ontkiemen van een
aantal groentes die ze later gaan verpoten.

Pluktuin
We zullen binnenkort diverse klimplanten gaan planten langs het hek.
Het idee is dat deze klimplanten vruchten en groentes gaan geven, die de kinderen dan kunnen
plukken. We denken aan o.a. druiven, bramen, frambozen, komkommers, pompoenen, enz.

Kruidentuin
Er staan ook 6 grote bakken bij het insectenhotel en het veld waar
wilde bloemen komen. In deze bakken willen we verschillende
kruiden gaan planten. Ook willen we een bak met een
aardappelplant en een bak met aardbeien.

Op deze manier krijgt de Regenboog-leertuin steeds meer vorm. In
de komende tijd zullen we in het team ook verder overleggen hoe
we deze tuin gaan integreren in het onderwijs en welke groep(en)
er verantwoordelijkheid voor krijgen.

Voorstelling 'Verloren Dingen' groep 5 en 6
Op 1 april hebben groep 5 en 6 een dagdeel meegedaan met het Helemaal Filiaal kunstproject
van Het Filiaal theatermakers. Het project kon helaas niet live worden uitgevoerd, maar het
gezelschap heeft alles op alles gezet om het digitaal aan te bieden. De leerlingen zagen eerst via
het digibord een registratie van de voorstelling ‘Verloren Dingen’ en konden daarna via een
livestream vragen stellen aan de acteurs. Zo ontstond er op afstand toch de interactie die er op
locatie normaliter ook is.
Deze poëtische poppenvoorstelling (met weinig woorden) is overladen met muziek, humor en
fantasie en gaat over dingen zien waar anderen aan voorbij gaan. Drie toneelspelers laten
poppen en objecten tot leven komen.
‘Verloren dingen’ gaat over een man en zijn kat. Zij wonen in een grote stad. Elke dag gaat de
man van huis op zoek naar verloren spullen, om ze vervolgens nieuw leven in te blazen. Daarna
bergt hij ze zorgvuldig op in een grote kast. Dit doet hij elke dag opnieuw... tot de man plots
niet meer thuis komt en de dingen opnieuw verloren lijken.



Nieuw balanceertoestel
Vrijdag is er een nieuw balanceertoestel geplaatst. Er wordt al goed
gebruik van gemaakt door de kinderen.

Prikbord

In de bijlage vindt u informatie over drie Zoom workshops van Ouders Lokaal.

Wi� wense� iederee� ee� fijn� Pase�!

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.


