
Corona-update
Maandag 3 januari zal er weer een
persconferentie plaatsvinden, waarin wij hopelijk
horen dat de scholen maandag 10 januari weer
open kunnen. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen
wij u via Social Schools vóór 10 januari op de
hoogte brengen van de organisatie rondom het
thuisonderwijs. Maandagochtend zullen wij dan met het team gebruiken
om af te stemmen en alle materialen klaar te leggen, zodat die door de
kinderen die dag in tijdsloten opgehaald kunnen worden. Wij hopen van
harte dat dit niet nodig is.

Mochten er zaken veranderen voor de basisscholen dan zullen we u
z.s.m. informeren. Heeft u vragen en/of ideeën, neem dan contact op
met Willem-Pieter: directie@regenboog-debilt.nl

Terugblik kerstviering
Afgelopen vrijdag vierden wij het kerstfeest op school. In alle vroegte werd door de leerkrachten
en een aantal ouders van de AC een heerlijk kerstontbijt in alle groepen voorbereid. De
kerstbomen stonden klaar, alle lichtjes brandden en uit elke klas klonk gezellige kerstmuziek.
Iedereen zag er prachtig en feestelijk uit en de kerstsfeer zat er goed in. Er werd lekker
gegeten, gedronken en met elkaar gekletst. Na het ontbijt werden de klassen klaargemaakt voor
de kerstviering. In alle klassen werden de vier kaarsen aangestoken, er werd gezongen en
geluisterd naar het kerstverhaal. Het thema van deze advent- en kerstperiode was 'Verrassend
licht'. We hebben met elkaar gesproken over 'lichtpuntjes'; hoe maak je iemand anders vrolijk
en blij? Aan het einde van de dag hebben alle kinderen een lichtpuntje mee naar huis gekregen.
Wij zijn heel blij dat we het kerstfeest nog op deze manier met elkaar hebben kunnen vieren en
bedanken de ouders van de AC voor het snelle schakelen en alle hulp. We kijken terug op een
mooie, feestelijke dag!

Via deze weg willen wij Bakker van Eekeren bedanken voor het mede mogelijk maken van het
kerstontbijt. De kinderen en de leerkrachten hebben genoten van de lekkere broodjes.

Hieronder vindt u een link naar de foto’s die zijn gemaakt tijdens het ontbijt en de viering.
—--------------
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La Plata
De Regenboog is onderdeel van de wijk La Plata. De wijk omvat de volgende straten: Eurusweg,
Buys Ballotweg, Cumulusweg, Aeolusweg, Cirrusweg, Nimbusweg, Stratusplein, Zephyrusweg en
de Notusweg. In 2011 is een gedeelte van de wijk al opnieuw ingericht en eind 2020 zijn ook de
voorbereidingen voor de rest van de wijk gestart. Er hebben verschillende overlegmomenten
plaatsgevonden en er zijn flitspeilingen afgenomen. Met deze gegevens is de gemeente in
samenwerking met een landschapsarchitect aan de slag gegaan.
Het laatste nieuws dat wij u nu kunnen melden vanuit de gemeente is dat de ingediende
subsidieaanvraag om La Plata klimaatadaptief in te richten is toegekend. Dit betekent dat er
meer mogelijkheden zijn om de wijk voor te bereiden op de veranderende
weersomstandigheden. Het plan wordt nu verder doorontwikkeld en in februari 2022 zal dit
gepresenteerd worden. Ook gaat de gemeente verder met het uitwerken van het plan rondom
het verkeer en de wijkoverstijgende speelplek. Gemeente De Bilt verwacht dat de uitvoering
plaats zal gaan vinden in de zomervakantie van 2022.
Wilt u hier meer over lezen dan kunt u terecht op:
https://www.debilt.nl/wonen-en-bouwen/projecten/buurtontwikkelingsvisie-la-plata-de-bilt

Prikbord

In de bijlage een kerstplacemat van Jantje Beton.

Wij wensen u fijne feestdagen toe en
een goed 2022!

Het wordt steeds vroeger donker
De winter is in zicht

Alles keert naar binnen
De gordijnen gaan weer dicht
De tijd staat op een kruispunt

Niemand weet waarheen
De schoonheid is soms ver te zoeken

De dromer staat alleen

Geef licht
Geef licht

Voor een uitweg uit het donker
Geef wat er vaak niet is

Geef licht
Geef licht

Geef alles wat je hebt
Geef de liefde een gezicht

Geef licht, Stef Bos
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De Bilt, 23 december 2021

Beste ouders/verzorgers,

2021 eindigt voor het onderwijs zoals deze begon met een gesloten school vanwege het
coronavirus. We hopen dat er in het nieuwe kalenderjaar weer volop ‘gewoon’ lesgegeven kan
worden. Het is wachten welk nieuws er op de persconferentie van maandag 3 januari gedeeld gaat
worden en hoe de start er op maandag 10 januari a.s. uit gaat zien.

Bij het afsluiten van dit kalenderjaar noem ik de naam van oud-directeur Eric Altenrath. Hij is op 30
januari 2021 overleden. In de korte tijd dat Eric directeur is geweest van De Regenboog heeft hij
een diepe indruk achtergelaten. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Marion en twee kinderen, Stef
en Mirte.

Het thema van de kerstviering op school was ‘Verrassend licht’. De geboorte van Jezus, zoals
verteld in het bijbelverhaal, laat zien wat er kan gebeuren als het licht in de duisternis doorbreekt
en een ‘uitweg’ creëert. Zoals Stef Bos bezingt zijn we niet alleen toeschouwer en daarmee
ontvanger maar kunnen we het licht en de liefde zelf ook doorgeven.

Mooie kerstdagen en alle goeds voor 2022 !

Namens het team, met hartelijke groet,

Willem-Pieter van Ledden
DE REGENBOOG

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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