
Corona-update
De afgelopen 2 weken zijn er veel aanpassingen
geweest in de richtlijnen voor het basisonderwijs.
Sinds maandag 29 november dragen de kinderen
van de groepen 6 t/m 8 op de gang een
mondkapje en ook alle leerkrachten op de
bovenverdieping. Het dragen van een mondkapje
door leerlingen betreft een dringend advies, geen verplichting.
Daarnaast wordt er geadviseerd om twee keer per week een zelftest te
doen, zowel door de kinderen in de groepen 6 t/m 8 als door het
personeel. Het doel van de zelftestafname is om ongemerkte
besmettingen vroegtijdig te ontdekken en daarmee de verspreiding in
te dammen. Op dit moment zijn wij nog in afwachting van de zelftesten
voor de kinderen. Als wij deze binnenkrijgen, wordt u daarvan op de
hoogte gebracht en kunnen de kinderen van de groepen 6 t/m 8 deze
bij hun eigen leerkracht afhalen en bij ontvangst aftekenen.

De zelftest
- De zelftest kan ook ingezet worden bij milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, af en toe hoesten en verhoging tot 38 graden.
- Blijven de klachten aanhouden, dan is het belangrijk om de volgende dag opnieuw een zelftest
te doen. Worden de klachten erger, dan is het nodig om een afspraak te maken bij de GGD.
- Komt er een positieve uitslag op de zelftest, dan is het het noodzakelijk om bij de GGD de
uitslag te bevestigen en thuis direct in isolatie te gaan. Je huisgenoten gaan in quarantaine.

Als school worden wij graag op de hoogte gehouden van positieve testuitslagen, zodat wij
kunnen handelen als dat nodig is. Testen is altijd vrijwillig, maar wordt wel dringend
geadviseerd. Als school overleggen we indien nodig met de GGD, bijvoorbeeld over de vraag of
een groep in quarantaine moet.

Mochten er zaken veranderen voor de basisscholen dan zullen we u z.s.m. informeren. Heeft u
vragen en/of ideeën, neem dan contact op met Willem-Pieter: directie@regenboog-debilt.nl

Terugblik Sinterklaas
3 december brachten Sinterklaas en Piet een bezoek aan de school. Via deze weg willen wij alle
ouders die een bijdrage hebben geleverd aan deze viering bedanken voor hun inzet.
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Kerstviering 2021
Na het gezellige sinterklaasfeest van afgelopen vrijdag, zijn wij maandag direct begonnen met
een nieuwe, feestelijke periode: Advent en Kerst. Maandag vierden wij de eerste advent. De
groepen 7 en 8 hadden de viering voorbereid en zaten in de hal. Via een livestream keken en
deden de leerlingen uit de andere groepen mee in hun eigen klas. Zo zullen wij dit de komende
maandagen en op donderdag 23 december blijven doen en elke viering zullen er twee andere
groepen aanwezig zijn in de hal. Helaas niet écht samen, maar op deze manier toch wel een
beetje.

Het thema van dit jaar is ‘Verrassend licht’. We horen verhalen over
tekenen van licht, verrassingen en geven elkaar door samen te praten en te
zingen ‘licht’ en geven we de mooie boodschap door.

Op De Regenboog geven we op verschillende manieren vorm aan de
kerstviering. De viering in de kerk, de viering in de klas en de
kerstwandeling wisselen elkaar af. Vanwege de huidige maatregelen zijn wij
genoodzaakt de vieringen dit jaar in de klas te laten plaatsvinden. Dit
zullen wij doen op vrijdagochtend 24 december. Hierover volgt later meer
informatie. Wij hopen dat wij het volgend schooljaar weer uitbundig kunnen
vieren!

Google account
Zoals voor velen bekend werken wij op De Regenboog met een Google
account. Elk kind heeft een eigen account met een uniek wachtwoord. Het
account is door school aangemaakt en het wachtwoord is door u of uw kind
verzonnen.

Wij willen ons graag voorbereiden op alle mogelijke senario’s rondom corona,
zoals een quarantaine van een groep bijvoorbeeld. Daarom willen wij u vragen
om te controleren of u of uw kind thuis nog kan inloggen.
Dit kunt u doen door Google Chrome op te starten op uw pc en in te loggen met het
@deltadebilt.nl account van uw kind. In de bijlage vindt u een stappenplan.

Mocht het niet lukken kunt u mailen naar fdbruin@regenboog-debilt.nl

De MR
Medezeggenschap is belangrijk voor het goed functioneren van onze basisschool. Als MR-leden
van De Regenboog willen wij ons aan jullie voorstellen:

De MR bestaat uit 2 ouders en 2 leraren. De MR komt 5 keer per jaar bijeen om te praten over
de voortgang op school, kwaliteitsniveau- en borging en incidentele zaken zoals
corona-afspraken. De MR kan ook onderwerpen inbrengen. Zo gaan wij het komende periode
hebben over de zorgvoorzieningen die de school kan aanbieden en ook de mogelijkheden tot
schoolfruit. Heb jij als ouder een vraag of idee die je eens wilt voorleggen? Zoek ons op of mail
naar MRregenboog99@gmail.com

Stephy en Coenraad

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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