
Corona-update
Op dit moment is er geen nieuws te melden
rondom corona.

Heeft u vragen, neem dan contact op met
Willem-Pieter directie@regenboog-debilt.nl

Organisatie startgesprekken
13 en 15 september vinden de startgesprekken plaats voor de groepen
1/2 oranje, 1/2 blauw en de groepen 3 t/m 8.
Als u zich nog niet heeft ingeschreven voor het gesprek dan kunt u dit
vandaag nog doen via Social Schools.

De gesprekken zullen plaatsvinden op school met gepaste afstand van
elkaar. Als u tussendoor moet wachten kunt u op de trap gaan zitten in
de hal op de aangegeven plekken of buiten op het schoolplein wachten.
Om de planning goed te laten verlopen zal er tussentijds gebeld worden,
zodat het gesprek op tijd afgerond kan worden. Als u nog vragen heeft
over de startgesprekken dan kunt u bij de leerkracht terecht.

Hulpouders gezocht
Zoals elk schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders die ons bij en met
allerlei activiteiten willen helpen. Helaas konden veel activiteiten in het

afgelopen schooljaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Wij hopen dat het dit
schooljaar anders is en dat wij weer gebruik mogen en kunnen maken van uw hulp. Via deze link
kunt u aangeven waarmee en wanneer u wilt helpen. Wij vragen hulp bij de volgende
activiteiten/taken:

Creamiddagen
Binnenkort starten de creamiddagen voor de groepen 3-4-5 (vrijdagen) en 6-7-8 (woensdagen)
weer. Tijdens deze middagen gaan de leerlingen aan de slag met drie verschillende creatieve
opdrachten in blokken van twee weken. Voor deze middagen zijn wij op zoek naar max. 6
ouders (2 per activiteit) die de leerkrachten praktisch willen ondersteunen. U kunt op het
formulier ook al aangeven tijdens welke middagen u kunt helpen.

Technieklessen
Al een aantal jaren worden er op een aantal maandagen in het schooljaar technieklessen
gegeven in alle groepen. Wij maken gebruik van de ‘Techniektorens’. In deze torens zitten per
groep allerlei leuke activiteiten op het gebied van techniek waar de leerlingen mee aan de slag
gaan. De leerlingen werken in kleine groepjes en bij elk groepje is begeleiding van een ouder
nodig. Vindt u het leuk om een groepje leerlingen te begeleiden? U kunt dit op het formulier
aangeven. Ook kunt u al aangeven op welke data u kunt helpen.
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Let op: er zijn drie blokken waar u zich voor op kunt geven: groep 1-2 / groep 3-4 / groep 5-6.
U helpt dan in beide groepen. Technisch inzicht is geen vereiste.

Natuurouders
Al een aantal jaren geeft een enthousiaste groep ouders op een aantal vrijdagochtenden leuke
en uitdagende natuurlessen in alle groepen. Tijdens deze lessen doen zij altijd net even wat
extra’s: er komt bijvoorbeeld een duivenmelker in de klas, er worden proefjes gedaan, etc. Vindt
u het leuk om aan te sluiten bij deze groep ouders? Geef dit dan aan op het formulier.

Verkeersouder
Als het gaat om verkeer zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die kan helpen bij de
jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8. Mocht u verder leuke ideeën hebben rondom
verkeer in en rond onze school; ook dan horen wij dat graag. Geef dit dan aan op het formulier.

Foto-ouders
Vindt u het leuk om te fotograferen? Bij feesten, vieringen en bijzondere activiteiten kunt u
gevraagd worden om aanwezig te zijn om foto’s te maken. Geef dit dan aan op het formulier.

Groene vingers
Ons schoolplein begint steeds meer vorm te krijgen. De moestuin is vorig jaar door groep 5
onderhouden en vorige week hebben zij van de oogst groentesoep kunnen eten! Bij het goed
onderhouden van de tuin hebben wij extra handen nodig. Heeft u groene vingers en/of vindt u
het leuk om te helpen bij het onderhoud? Geef dit dan aan op het formulier.

Bent u enthousiast geworden en wilt u helpen bij (één van) de bovenstaande activiteiten? Vul
het digitale formulier dan vóór woensdag 15 september in. Na deze datum krijgt u een
bericht van ons terug. Het kan voorkomen dat wij voor bepaalde activiteiten te veel
aanmeldingen krijgen; ook dan zult u een bericht van ons krijgen.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp en medewerking!

Wij zijn een partnerschool van de Marnix Academie te Utrecht en ieder jaar komen er vanuit
deze opleiding studenten bij ons meedraaien om in de praktijk ervaring op te doen. Ook hebben
wij een tweetal studenten uit de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs (SBB). Dit jaar
zijn er een aantal nieuwe studenten, maar ook een aantal bekende gezichten die ons team gaan
aanvullen. Hieronder stellen de studenten zich aan jullie voor.

Even voorstellen
I.v.m. de AVG richtlijnen kan deze informatie niet gepubliceerd worden.

Prikbord

In de bijlage vindt u informatie over activiteiten van Ouders Lokaal De Bilt, een berichtje van de
Michael-Laurenskerk en een flyer van Schaakvereniging De Biltse Combinatie

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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