
Opening van het schoolgebouw 
Het is eindelijk zover. Wij gaan starten in ons mooie, nieuwe gebouw. 

Dit willen wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom gaan  
wij er met de kinderen een feestelijke dag van maken. Ook voor de 

ouders is er een mogelijkheid om de school te bekijken. Zie de 
informatie in de bijlage. 

 
Brengen van de kinderen 
Vanaf 8.20 uur is zoals gebruikelijk het plein open en kunnen de 

kinderen naar hun klas lopen. Op het schoolplein staan ambulante 
leerkrachten die aanwijzingen geven over het plaatsen van de fietsen 

en het nemen van de juiste ingang. Helaas mag u als ouder nog niet 
mee naar binnen.  
Voor de ouders van de groep 1/2  is er, vanwege hun jonge leeftijd, 

een uitzondering gemaakt. Deze ouders mogen via een vaste looproute 
het plein op om de kinderen tot aan de buitendeur van het lokaal te 

begeleiden. Het brengen van de kinderen van de groepen 1/2 zal 
volgens het kiss&ride-principe gaan. Je loopt naar de buitendeur van 
het lokaal, je neemt afscheid en je loopt zelf door, zodat er geen 

samenscholing ontstaat. Voor de kinderen van groep 3 geldt dit ook 
voor de eerste dag. 

Op de plattegrond in het informatieboekje kunt u zien waar het lokaal 
van uw kind zich bevindt. Ook zullen de ambulante leerkrachten u 
begeleiden bij het vinden van de juiste lokalen. De leerlingen uit de 

groepen 4 t/m 8 gaan zelfstandig naar binnen en zullen door de eigen 
leerkracht(en) ontvangen worden bij het lokaal. Ook binnen zijn er 

ambulante leerkrachten aanwezig om de kinderen te begeleiden. 
 
Halen van de kinderen 

Om 14.00 uur zijn de kinderen uit. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 
komen onder begeleiding van de leerkracht naar het plein. Wij 

verzoeken de ouders zoveel mogelijk buiten het schoolplein te wachten 
met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De kinderen komen 
zelfstandig naar u toe. 

De kinderen van de groepen 1/2 blijven bij de leerkrachten in het 
lokaal. De ouders mogen volgens dezelfde looproute als in de ochtend 

de kinderen ophalen bij de buitendeur van het lokaal. Ook bij het halen 
vragen wij u samen met uw kind door te lopen, om samenscholing te 
voorkomen. 
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N i e u w s b r i e f  

Agenda 
- ma. 31 augustus ......... Opening van de school en kennismaken met het 

gebouw 

- ma. 31 augustus………… Start blok 1 De Vreedzame School 

- do. 10 september ....... Informatieavond alle groepen 

- ma. 14 september ...... Startgesprekken  

- wo. 16 september ....... Startgesprekken  

- vr. 18 september ........ Natuurles (alle groepen) 

- ma. 21 september ...... Start blok 2 De Vreedzame School 
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Informatieboekje 

Wij hebben voor u een informatieboekje gemaakt om u wegwijs te maken in ons nieuwe 
gebouw. Dit boekje vindt u in de bijlage. 
 

Gymlessen 
Alle kinderen gymmen twee keer per week. Groep 1 gymt in het speellokaal. Groep 2 in het 

speellokaal en de sporthal (door de vakleerkracht). De lessen van de groepen 3 t/m 8 worden 
gegeven door vakspecialist Job Zwaan in de gymzaal. De kinderen van groep 1 en 2 gymmen in 
hun hemd, onderbroek en gymschoenen (met witte zolen). Vanaf groep 3 dragen de leerlingen 

gymkleding of een turnpakje en gymschoenen. Wij vragen u om uw kind(eren) geen sieraden te 
laten dragen op de gymdagen. I.v.m. de veiligheid moeten deze worden afgedaan tijdens de 

lessen en dan raken zij misschien zoek. Wij vragen u i.v.m. de veiligheid lang haar op 
‘gymdagen’ in een staart te doen. Alle leerlingen bewaren hun gymspullen in de paarse gymtas. 

De gymspullen blijven op school en worden voor elke vakantie meegegeven naar huis om te 
wassen/passen. Hieronder kunt u zien op welke dagen de gymlessen plaatsvinden: 
 

 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Groep 1-2   x  x 

Groep 3 x    x 

Groep 4 x    x 

Groep 5 x    x 

Groep 6 x    x 

Groep 7 x    x 

Groep 8 x    x 

 
Reminder: Maandag is de eerste gymles 
 

Eten en drinken op school 
Iedere dag wordt er rond 10.00 uur en 12.00 uur in de klas 
gegeten en gedronken. Om 10.00 uur eten de kinderen fruit of 

rauwkost. Drinken geeft u mee in een pakje of afsluitbare beker 
voorzien van naam. Rond 12.00 uur wordt er geluncht. Hiervoor 

geeft u de kinderen brood, rauwkost/fruit en wat te drinken 
mee. Wij vragen u het eten/drinken van uw kind te voorzien van 
naam, want het wordt aan het begin van de dag verzameld in 

een krat.  
 

Privacybeleid 
Op onze school laten wij u met beeldmateriaal graag zien waar we mee bezig zijn. Opnames 
worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, kamp, 

schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op deze opnames te zien zijn. Als school zijn 
wij daarom erg geholpen met uw toestemming. In de bijlage vind u een brief waarin staat 

vermeld hoe u hier wel of geen toestemming voor kunt geven. 
 

Nieuwsbrief 

De wekelijkse nieuwsbrief is één van onze belangrijkste 
communicatiemiddelen. Wij vragen u de nieuwsbrief zorgvuldig te 
lezen. De nieuwsbrief wordt verstuurd naar de mailadressen die in 

ons administratieprogramma ParnasSys staan. Bij ieder gezin 
kunnen er twee adressen worden opgegeven. Ontvangt u de 

nieuwsbrief niet, wilt u een adres wijzigen of toevoegen? Stuur 
dan een bericht naar directie@regenboog-debilt.nl. U kunt de 
nieuwsbrief ook zelf downloaden van de website en lezen via 

Social Schools. De nieuwsbrief wordt niet op papier meegegeven.  
 

Social Schools 

Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het 

basisonderwijs. Wij vinden het nl. belangrijk dat u op de hoogte bent en blijft van waaraan 
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gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo 

kunt u uw kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat u beter op de hoogte bent.  
 
Social Schools geeft ons de mogelijkheid om binnen een afgeschermde omgeving met u te 

communiceren. U dient daarvoor wel lid te worden van de groepen van uw kind(eren). U kunt 
zich registreren via de knop op de homepage van onze website. Nadat u bent geaccepteerd door 

de leerkracht van de groep heeft u toegang. Wij raden alle ouders aan lid te worden en om de 
bijbehorende app te downloaden. Klik hier voor meer informatie over Social Schools 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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.regenboog-debilt.nl/informatie/social-schools/
http://www.socialschools.nl/nl/

