
Corona-update
Wat fijn dat wij deze week (bijna) alle kinderen
weer op school hebben mogen ontvangen. Met
het naleven van de basisregels denken wij ook
dat het heel goed mogelijk is om op school
onderwijs te bieden aan de kinderen. De
basisregels, zoals de 1,5 meter afstand en het
thuisblijven bij klachten zijn dan ook nog steeds van kracht.

11 januari is er een nieuw protocol uitgebracht voor het
basisonderwijs, waarin de quarantaineregels zijn aangescherpt. Dit
houdt o.a. in dat een klas in quarantaine moet bij 3 of meer
besmettingen in de klas en dat kinderen en leerkrachten bij een
besmetting in de thuissituatie ook in quarantaine moeten. Door
deze aanscherping hebben wij deze week al voor 2 klassen
vervanging moeten regelen. Als er besmettingen plaatsvinden in
een klas dan zullen wij u via Social Schools en/of de mail op de
hoogte brengen.

Om besmettingen tegen te gaan wordt er zo veel mogelijk in de
vaste groepen (cohorten) gewerkt. Lessen waarbij groepen leerlingen mixen en/of ouders
(vrijwilligers) verschillende groepen lesgeven, kunnen voorlopig niet plaatsvinden. Voor de
natuurlessen, gepland voor vrijdag 21 januari, wordt nog gekeken of dit anders
georganiseerd kan worden.

Het is als team ons streven om de lessen zoveel mogelijk op school te kunnen laten
plaatsvinden. Ondanks de beperkingen proberen we de schooldagen voor de leerlingen zo
‘gewoon’ mogelijk te laten verlopen. 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

Aanmelden jongere broertjes/zusjes
Omdat wij met wachtlijsten te maken hebben, is het voor ons van belang om een zo goed
mogelijk beeld te krijgen van de aanmeldingen voor de komende jaren. We willen u daarom
vragen om nog-niet-schoolgaande jongere broertjes/zusjes aan te melden. Dit kan via het
aanmeldformulier. U kunt een mail sturen naar directie@regenboog-debilt.nl, dan zorgen wij
ervoor dat het formulier bij u terecht komt. Jongere broertjes/zusjes van onze leerlingen
worden altijd geplaatst.
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Afscheid meester Job
Voor de kerstvakantie heeft Job (vakleerkracht gym) aangegeven bij ons te gaan stoppen.
Hij heeft de kans gekregen om zijn baan op een middelbare school in Amersfoort uit te
breiden. Deze uitdaging pakt hij graag met beide handen aan, aangezien hij nu op 3
werkplekken actief is. Wij vinden het erg jammer dat Job ons gaat verlaten, maar wij
wensen hem heel veel succes toe met zijn verdere loopbaan. Job zal op maandag vervangen
worden. Voor de vrijdagen zijn wij nog op zoek naar een nieuwe gymleerkracht.

Hieronder een berichtje van Job.

Beste ouders en leerlingen,

Tot mijn grote spijt ga ik het team van De Regenboog verlaten. Ik heb besloten meer te werken op het
voortgezet onderwijs. Het was een lastige beslissing maar het is een kans die ik niet kon laten liggen.

Ik heb altijd genoten van het werken op deze school. De mooie gymzaal en het enthousiasme van de kinderen ga
ik heel erg missen. Ik laat ook een team achter dat alles ervoor over heeft om goed onderwijs te geven. Ik wil
iedereen bedanken waarmee ik een goede samenwerking heb gehad. Ik ga jullie missen. Ik zal De Regenboog
altijd een warm hart toedragen.

Hartelijke groet,

Job Zwaan

De Vreedzame School - blok 4
Deze week zijn wij begonnen met blok 4: We hebben hart voor elkaar.
Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot
belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame
School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin
kinderen “hart voor elkaar“ hebben, d.w.z. dat zij met respect omgaan met
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te
benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen
zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar
over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig
voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid
in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. Wij hebben het over gevoelens als boos en
verdrietig. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe zij hun boosheid uiten.
Zij leren dat ‘afkoelen’ belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in
blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen
die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Op school wordt het steeds ‘gewoner’ om over
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden wij er
rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. Wij willen
kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat zij over hun gevoelens kwijt willen. Kinderen
krijgen de ruimte om te ‘passen’.

GGD screening 5-jarigen wordt verplaatst
Alle leerlingen van 5 jaar worden door de GGD jeugdverpleegkundige onderzocht. De GGD
heeft ons laten weten dat bijna alle medewerkers ingezet worden voor het vaccineren
(boosteren) tegen het coronavirus. De geplande onderzoeken op maandag 17 en dinsdag 18
januari gaan daarom niet door. De betreffende ouders ontvangen bericht als er een nieuwe
datum bekend is voor de screening van 5-jarigen op De Regenboog.



Luchtkwaliteit in school
In het nieuws zijn regelmatig berichten
over de luchtkwaliteit in basisscholen.
Gelukkig zit in ons nieuwe gebouw een
up-to-date ventilatiesysteem. Er hangt in
ieder lokaal een thermostaat, inclusief
CO2-meter. Hierop zien de leerkrachten of
de luchtkwaliteit goed of niet goed is.
Afspraak is dat er tussendoor, bijvoorbeeld
tijdens het buitenspelen, extra
geventileerd wordt door ramen/deuren
open te zetten.

Toelichting display Co2-meting 571:
grenswaarde is maximaal 950 ppm Co2
(8.5 liter/s/persoon) voor schoolgebouwen
gebouwd na 2012.

Prikbord

In de bijlage vindt u informatie van Ouders Lokaal De Bilt.

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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