
Corona-update 
Vorige week vrijdag was er wederom een       

persconferentie waarin het kabinet    

aanvullende maatregelen m.b.t. corona    

aankondigde. Deze maatregelen zijn nodig     

i.v.m. het oplopend aantal besmettingen in      

Nederland. Er zijn regionale maatregelen     

getroffen. En er was ook nieuws m.b.t. het        

basisonderwijs.  

Hieronder de belangrijkste wijzigingen voor het onderwijs: 

-          Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen naar school bij 

           verkoudheidsklachten, zoals een snotneus. Zij hoeven ook niet  

           getest te worden. Bij koorts en/of benauwdheid van de leerling  

           en/of een gezinslid moet de leerling wel thuisblijven. 

-          Leerkrachten kunnen in aanmerking komen voor een 

           voorrangsregeling, maar alleen als er anders een klas naar huis 

           gestuurd moet worden. 

Het blijft onveranderd belangrijk om de algemene basisregels in acht te           

nemen. Denk aan het regelmatig wassen van de handen, het hoesten           

en niezen in de elleboog, en het houden van de juiste afstand. De             

huidige maatregelen op school blijven dan ook van kracht.  

Geen koffie- en klasseninloop 

I.v.m. de huidige coronamaatregelen kan de koffie - en klasseninloop die gepland            

staat op 1 oktober niet doorgaan.  

Folder Interne contactpersoon/Klachtenregeling 

Ieder begin van een schooljaar informeren wij u graag over de interne contactpersoon van De               

Regenboog. 

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft te worden gemaakt.               

Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is wat er met klachten gebeurt als die er toch                  

zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien                   

u meent dat u voor klachten (van welke aard dan ook) geen gehoor vindt bij de                

groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van de school, de interne             

contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van Stichting Delta. Deze kunnen zorgen             

voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of naar de             

onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan proberen              

te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie. 



De school is aangesloten bij de GeschillenCommissies Bijzonder Onderwijs. U kunt er zeker van              

zijn, dat elke klacht serieus zal worden behandeld. Op onze school zijn Gerbert Gerritsen en               

Wilma Jochem de interne contactpersonen. Zij zijn deze week in de groepen 5 t/m 8 geweest                

om op kindniveau uit te leggen wat hun rol is. In de bijlage vindt u meer informatie over de                   

interne contactpersonen en over de klachtenregeling. In de bijlage vindt u ook de             

leerlingenfolder die ieder jaar aan groep 5 wordt meegegeven. 

Ophalen van de kinderen 

Wij hebben gemerkt dat het om 14.00 uur nogal druk wordt op de stoep met ouders/verzorgers                

die hun kinderen komen ophalen, waardoor het lastig is om de 1,5 meter afstand tot elkaar te                 

houden. Wij zullen daarom het hek van school om 13.55 uur gaan openen, zodat de ouders van                 

de groepen 1 t/m 3 verspreid over het schoolplein kunnen gaan staan om hun kind op te                 

vangen. 

Nogmaals willen wij u wel vragen om niet te vroeg richting school te komen en met uw                 

kind(eren) zo snel mogelijk het schoolplein weer te verlaten om samenscholing te voorkomen. 

 

Herhaling: Fietscontrole (groep 5 t/m 8) 

De fietscontrole zal op woensdag 14 oktober plaatsvinden. Wij zijn op zoek naar             

(handige) ouders die tussen 12.00 en 14.00 uur hierbij kunnen helpen. Wie vindt             

het leuk om te komen helpen? U kunt zich aanmelden bij Marleen van groep 7:               

msederel@regenboog-debilt.nl .  
 

Obstacle run 

Vorig schooljaar stond er in maart een sponsorloop gepland maar die kon door             

het thuisonderwijs i.v.m. corona helaas niet doorgaan. Nu, met de huidige           

situatie rondom corona zien wij wel een kans om dit evenement plaats te laten              

vinden. De nieuwe datum, zoals jullie in de kalender hebben kunnen zien is op              

vrijdag 9 oktober (niet woensdag 9 oktober zoals in de brief stond). 

De sponsor-obstacle run is bedoeld om geld in te zamelen voor de inrichting en              

materialen voor ons nieuwe schoolplein. Het is de bedoeling dat kinderen           

sponsors gaan zoeken binnen de familie en/of kennissenkring voor het af te            

leggen parcours. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan.              

Verdere informatie over het ophalen van het sponsorgeld volgt nog. Helaas kunnen er geen              

ouders/verzorgers bij aanwezig zijn om aan te moedigen. Wij zullen foto’s met jullie delen via               

Social Schools.  

 

Ter informatie: Flitspeiling La Plata 

Komende maanden verkent de gemeente samen met de buurt wat          

bewoners belangrijk vinden in hun woonomgeving. Via een peiling zijn          

de buurtbewoners gevraagd om aan te geven wat zij voor hun           

woonomgeving belangrijk vinden. Het gaat dan over groen, verkeer,         

spelen, maar ook over sociale samenhang en duurzaamheid. De         

peiling loopt tot 18 oktober. De wijk La Plata omvat de volgende            

straten: Eurusweg, BuysBallotweg, Cumulusweg, Aeolusweg,     

Cirrusweg, Nimbusweg, Zephyrusweg, Notusweg en Statusplein.  

 

 

 

 

 

Prikbord 

 

In de bijlage vindt u een programma poster over de kinderboekenweek van bibliotheek Idea en een flyer                 

van gymkids. 

 

 

 

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. 
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