
Corona-update
Dinsdag 20 april is er een persconferentie
geweest. Er zijn verschillende versoepelingen
aangekondigd, maar ook wordt ons nog steeds
op het hart gedrukt ons goed aan de
basisregels te houden. Ook op school zijn al
onze maatregelen nog steeds van kracht.
Heeft u vragen, neem dan contact op met
Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl

De meest actuele versie van de beslisboom waarin de regels van het
RIVM overzichtelijk en schematisch zijn weergegeven, vindt u via:
https://www.boink.info/beslisboom

Herinnering vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Vorige week heeft u via de nieuwsbrief informatie gekregen over het
NPO. U heeft vrijdag 16 april via de mail een link toegestuurd gekregen
om de vragenlijst in te vullen. Als u dit nog niet heeft gedaan, verzoeken
wij u vriendelijk om deze alsnog in te vullen, ook als er geen
bijzonderheden te melden zijn. Zo krijgen wij als school een zo goed
mogelijk beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale

veiligheid en het mentaal welbevinden van de kinderen. Als u de vragenlijst niet heeft
ontvangen (controleer ook de spam), neem dan contact op met de directie.

Studiedag maandag 26 april
Maandag staat de (digitale) studiedag o.a. in het teken van het analyseren van de cognitieve
ontwikkeling van de kinderen. Met het team gaan wij de Cito-resultaten bekijken en in kaart
brengen: wat gaat er goed en waar liggen de aandachtspunten op cognitief gebied
(rekenen/taal/lezen)? Op basis van deze kennis kunnen wij een plan maken hoe wij ons
onderwijs een extra impuls kunnen geven, zodat de leerlingen die op de een of andere manier
nadelige gevolgen hebben ondervonden van de thuiswerkperiode, extra geholpen kunnen
worden.

Herinnering: koningsspelen
Morgen, 23 april zijn de koningsspelen. Alle groepen gaan deze dag leuke
activiteiten doen! De kinderen gaan lekker sporten en moeten hiervoor
makkelijke kleding/sportkleding aan. Natuurlijk het liefst oranje! De
kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. We kijken uit naar een
heel leuke en gezellige dag!
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Kunst Centraal
De afgelopen drie jaar hebben wij in het kader van Cultuur met Kwaliteit
met plezier samengewerkt met Kunst Centraal aan het versterken van
het cultuuronderwijs op onze school. Wij zijn trots op de doorgaande
leerlijn die wij voor muziek en beeldende vorming aan het ontwikkelen
zijn. Ter afsluiting van de CMK-periode heeft Kunst Centraal ons een
poster aangeboden, zodat wij iedereen kunnen laten zien dat
cultuuronderwijs en de creatieve kracht voor ons van belang is en blijft
voor de ontwikkeling van de kinderen. Ons motto is niet voor niets
onderwijs met hoofd, hart en handen. Wij gaan de poster een mooie
plek geven in ons gebouw.

Schoolfotograaf
Op 17 en 18 mei staat de schoolfotograaf gepland. Dit jaar kan dit doorgaan in aangepaste
vorm. In plaats van een klassenfoto zal er een koppenkaart worden gemaakt. De kinderen zullen
individueel op de foto gaan. Foto’s met broertjes en zusjes zijn helaas niet mogelijk.

Cito-eindtoets groep 8
Afgelopen dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend kon je in groep 8
een speld horen vallen. Het was er namelijk heel stil, omdat groep 8 de
cito-eindtoets aan het maken was. Op dinsdag en woensdag hebben de
kinderen aan 3 rekenonderdelen en 5 taalonderdelen gewerkt. Op
donderdag stonden de wereldoriënterende vakken op het programma.
Wij zijn trots op de inzet die groep 8 heeft laten zien tijdens de
cito-eindtoets. Ze hebben enorm hun best gedaan!

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.


