
Corona
Zelftesten voor uw kind(eren) zijn beschikbaar. U
kunt hierom vragen bij de leerkracht van uw
kind. De zelftesten worden dan aan uw kind
meegegeven.

Mocht uw kind thuis zijn vanwege corona (met
geen of milde klachten), dan zal de leerkracht thuiswerk voorbereiden.
Vanaf de tweede dag van de ziekmelding komt dit thuiswerk beschikbaar.

Belangrijk daarbij is dat uw kind thuis kan inloggen. Deze gegevens zijn
aan het begin van het schooljaar gedeeld. Mocht u deze gegevens kwijt
zijn dan kunt u dit navragen bij de leerkracht en/of Frank de Bruin (groep
8, ICT-coördinator).

Zoals u in het nieuws hebt kunnen vernemen
is vanwege de toename van het aantal
coronabesmettingen Fase 2 (groen)
ingegaan. In Fase 2 wordt iedereen gevraagd
naast de basismaatregelen extra rekening te

houden met mensen met een kwetsbare gezondheid. Bij Fase 2 gaat
het net als bij Fase 1 om preventieve maatregelen. Op school gaat
dit o.a. over het regelmatig handen wassen.

Terugblik podiumbeurt
Tijdens de opening van de Kinderboekenweek Gi-ga-groen op
woensdag 5 oktober zijn er veel foto’s gemaakt, zowel door leerkrachten als door een
foto-ouder. De leerkrachten hebben de foto’s per groep gedeeld via Social Schools. De foto’s van
de foto-ouder van de podiumbeurt vindt u hier.

Techniekles, 2e ronde
Maandag 14 november staat de tweede ronde van de technieklessen op de planning. Voor de
groepen 1/2 hebben wij voldoende hulpouders, maar voor de overige groepen nog niet. Voor de
groepen 3/4 (10.30 - 12.00 uur) zijn wij nog op zoek naar 2 ouders en voor de groepen 5/6
(12.30 - 14.00 uur) zoeken wij nog 5 ouders. Heeft u tijd op maandag en wilt u een handje
helpen bij de technieklessen geef u dan op via dit formulier of meld het bij de leerkracht. Wij
hopen dat wij deze ronde de techniekles met alle groepen kunnen laten doorgaan.

https://myalbum.com/album/ESLXDtuaPghf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3rfOflqut1pzUwxm29txVnQZmvHeOn4F23u6XYX6dsugiQ/viewform


Dag juf Anique
Dinsdag heeft juf Anique afscheid genomen van alle kinderen op De Regenboog. Zoals u vorige
week vrijdag via Social Schools heeft kunnen lezen gaat juf Anique een nieuwe uitdaging aan op
een vluchtelingenschool en is zij gestart met de opleiding tot burn-out-coach. Wij wensen haar
veel succes toe!

Begin van de schooldag
De herfstvakantie staat voor de deur. Er zijn al weer 9 schoolweken voorbij. Wat gaat dat snel.
Graag willen wij de volgende punten weer onder de aandacht brengen, zodat wij na de vakantie
weer goed van start kunnen.

● Inlooptijd: van 8.20 - 8.30 uur. Om half 9 zijn de leerlingen in de klas en begint de les.
● Het hek gaat om 8.20 uur open; kom alsjeblieft niet eerder!
● Kinderen komen zo veel als mogelijk zelfstandig naar school.
● Ouders van kinderen uit de groepen 1/2 (groep 3 vanaf nu ook zelfstandig) mogen hun

kind bij de buitendeur van het lokaal brengen om vervolgens meteen het schoolplein weer
te verlaten.

● Ouders van kinderen uit de groepen 4 t/m 8 nemen buiten het hek afscheid. Deze
kinderen lopen zelfstandig naar hun klas. De groepen 4 en 5 gaan naar binnen aan de
kant van het Cruyff Court, de groepen 6 t/m 8 nemen de hoofdingang.

● Op het schoolplein staan ambulante leerkrachten die de kinderen kunnen helpen en
begeleiden.

● Om half 9 zullen wij de deuren sluiten. Mocht uw kind te laat zijn, dan kan hij/zij altijd via
de hoofdingang (via het schoolplein) de school binnengaan.

Creamiddag, ronde 2
Na de herfstvakantie starten wij met de 2e ronde van de creamiddagen. De groepen 1/2 doen
dit schooljaar voor de eerste keer mee met de creamiddagen. Alle ouders die zich aan het begin
van het schooljaar hebben opgegeven hebben vorige week een mail ontvangen met extra
informatie. Wat fijn dat er voldoende ouders zijn om ons te ondersteunen bij deze middagen.

DVS blok 3: ‘We hebben oor voor elkaar”
Wij gaan na de herfstvakantie starten met blok 3 van De Vreedzame
School. In dit blok stimuleren wij de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te
hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’
in plaats van ‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en
slecht luisteren is. De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen.
Zij leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en
duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Zij leren vragen stellen en
samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.
Wij bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen
kunnen kijken. Wij spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. Wij kijken
soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat wij verschillende ervaringen en gevoelens
hebben en omdat wij uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren wij de kinderen
met meningsverschillen om te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en
debatteren. In groep 8 leren de kinderen over kritisch omgaan met informatie, en over
respectvol communiceren via de ‘sociale media’.

Terugblik sponsorloop
Afgelopen maandag stond in het teken van stichting Kinderen van Abong Mbang. We begonnen
met een gezamenlijke opening in de hal. Nynke Rots gaf de kinderen meer informatie over
stichting Kinderen van Abong Mbang en waar het geld voor gebruikt gaat worden. Door de
voorspelde regen deden alle kinderen de obstacle run in de gymzaal. Aan de rode hoofden kon
je zien dat ze erg hun best hebben gedaan zo veel mogelijk rondes te rennen. Er waren veel
ouders aanwezig om de kinderen aan te moedigen. Tot nu toe is er al ruim 1000,- euro
opgehaald. Daar kan de stichting veel (gym)spullen voor kopen. We zijn benieuwd hoeveel geld
de kinderen uiteindelijk bij elkaar verzameld hebben. Wordt vervolgd!



Juf Joke bedankt
Donderdag 13 oktober hebben wij afscheid genomen van Juf Joke. Juf Joke heeft tijdens het
zwangerschapsverlof van juf Els Firet de muzieklessen voor de groepen 1 t/m 4 verzorgd. Op
donderdag hebben wij haar daarom extra in het zonnetje gezet. Ze heeft een cadeautje
gekregen en de kinderen hebben haar verrast met een mooie kaart.

Bijlagen

Oproep Doe mee De Bilt: inzameling spullen voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen
in onze gemeente.

De nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd via Social Schools.
Aan het begin van het schooljaar wordt de nieuwsbrief ook per e-mail / Parnassys verzonden.

Nog geen Social Schools-account? Dan kunt zich hierom bij de leerkracht(en) of via directie@regenboog-debilt.nl
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.

https://www.doemeedebilt.nl/samen+voor+oekraine/spullen+inzamelen/Default.aspx
mailto:directie@regenboog-debilt.nl

