
Corona-update
Het kabinet heeft woensdag 19 mei stap 2 gezet in het openingsplan. Er
zijn een aantal versoepelingen in gang gezet,
zoals het openen van de sportscholen en
dierentuinen. Voor ons als school heeft deze
stap nog geen gevolgen. Wij gaan op dezelfde
voet verder. Dit betekent echter nog steeds dat
er aanpassingen zijn in onze activiteiten,
waaronder het schoolreisje dat gepland stond
op vrijdag 21 mei. Het schoolreisje zal morgen
niet doorgaan i.v.m. de huidige coronamaatregelen.   
Heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Herinnering vragenlijst Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Als u de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, verzoeken wij u vriendelijk
om deze alsnog in te vullen, ook als er geen bijzonderheden te melden
zijn. Dit kan nog t/m vrijdag 21 mei a.s.

Nieuwe directeur
Na de voorjaarsvakantie zijn wij gestart met de zoektocht naar een

nieuwe directeur. Naar aanleiding van de vacature zijn er veel reacties binnengekomen.
Er is een BAC (benoemingsadviescommissie) samengesteld met teamleden, een ouder vanuit de
MR en de directeur-bestuurder Martin van Veelen. Wij hebben d.m.v. verschillende
gespreksrondes een directeur gevonden. Zodra alle administratieve handelingen zijn afgerond
zullen wij de nieuwe directeur aan jullie presenteren. Wilma en Sabine zullen t/m de
zomervakantie de functie van waarnemend directeur blijven voortzetten.

Start Blok 6 De Vreedzame school: ‘Wij zijn allemaal anders.’
Deze week zijn wij gestart met blok 6 van De Vreedzame School. In dit blok
gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Wij willen
de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in
gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. Wij werken
aan acceptatie en waardering ervan. De kinderen leren dat je dit terugziet
binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving Om goed om
te kunnen gaan met verschillen moet je erover kunnen praten. Het gaat om
luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen
en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen wij vooroordelen
tegengaan.

Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng
of vreemd. Naast de lessen is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met
overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. Wij proberen zo veel mogelijk acceptatie van en
waardering voor overeenkomsten en verschillen uit te dragen in de eigen groep en de school.
Wij maken kinderen bewust van eventuele vooroordelen en geven duidelijk aan welk gedrag niet
kan, d.w.z. welk gedrag haaks staat op de bedoelingen van dit blok. Wij zetten ons in voor een
goede voorbeeldfunctie naar de kinderen.
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Veiligheid brengen en halen van de kinderen
Dit schooljaar zijn wij gestart in ons nieuwe gebouw en gebruiken wij i.v.m. de
coronamaatregelen meerdere ingangen. Het is erg fijn dat wij die mogelijkheid
hebben, maar dit zorgt er soms wel voor dat er onveilige situaties ontstaan.
Ondanks de spreiding in schooltijden is het erg druk bij het brengen en halen.
Overal kinderen, ouders, fietsers en automobilisten. Om deze situatie
overzichtelijker te maken willen wij u vragen zoveel mogelijk lopend of op de
fiets naar school te komen. Zo wordt de schoolomgeving veiliger.
Lukt dit niet, dan graag de auto parkeren in de daarvoor bestemde
parkeervakken op een klein afstandje van de school, zodat de kinderen bij de
ingangen veilig het schoolplein op en af kunnen.
Ook bij VVN (Veilig Verkeer Nederland) is dit een actueel thema. Hieronder vindt
u de 5 vergeet-me-nietjes van VVN voor een verkeersveilige schoolomgeving:
• Spreek af op welke dagen jullie samen naar school lopen of fietsen;
• Met de auto naar school? Parkeer iets verderop (Je bent een held!);
• Parkeer waar het mag en waar je kind veilig kan uitstappen;
• Veel samen oefenen helpt je kind naar zelfstandige verkeersdeelname;
• Bespreek de onderwerpen ‘Smartphone & Verkeer’ en ‘Groepsdruk & Verkeer’ (vanaf 11 jaar).

Voor meer informatie over dit onderwerp, zie https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving

De Regenboog-leertuin
In nieuwsbrief nr. 26 hebben we u geïnformeerd over de
ontwikkeling van de schooltuin. Wij zijn het idee van de
moestuin, de pluktuin en de kruidentuin verder aan het
vormgeven.
In groep 5 zijn we gestart met het wieden van onkruid in de al
aangelegde tuin. Zo kunnen ze leren wat onkruid is en hoe ze dit
het beste kunnen verwijderen. Ook groep 6 heeft een keer
geholpen met wieden. Deze week zijn er verschillende ouders die
ook meehelpen de tuin onkruidvrij te houden. Aangezien er
nogal wat vermengde bouwgrond bij zit, is dat een behoorlijke
klus.
De natuurouders hebben een les verzorgd, waarbij de kinderen
van groep 3, 4 en 5 zonnebloemzaadjes hebben gezaaid. Een
deel van deze zonnebloemen is al buiten geplaatst. Hopelijk
groeien ze uit tot mooie zonnebloemen en hebben we in de zomer vrolijke bloemen bij het hek
staan.
In groep 5 hebben we voor de meivakantie onze gekweekte groentes in onze eigen moestuin
gezet. Een deel van de plantjes heeft zich goed ontwikkeld en slaat nu echt aan. We zijn meteen
weer gaan zaaien in de bakjes en nu staan de volgende plantjes weer klaar in de vensterbank
van groep 5. Ook in andere groepen zijn er kinderen die plantjes gezaaid hebben. De kinderen
van groep 5 gaan ze binnenkort uitzetten in hun moestuin.
In de komende tijd zullen we als team nadenken over het verdere beleid rondom de moestuin en
nadenken over de vraag wie verder verantwoordelijk zullen worden voor de tuin.
Bedankt voor de financiële ondersteuning vanuit de AC en de hulp van de hulpouders, die zich
de Groene Vingers noemen. Wilt u ook helpen met het onderhoud van de tuin, dan kun u
zich aanmelden bij Gerbert Gerritsen.

Vooruitblik richting einde schooljaar
Nog 8 weken tot de zomervakantie. Er staan nog verschillende activiteiten gepland, zoals de
rapportgesprekken, het eindfeest en het kamp voor groep 8. Of en hoe deze activiteiten
plaatsvinden hangt af van de coronamaatregelen die op dat moment van toepassing zijn. Via de
nieuwsbrief zullen wij u op de hoogte houden.
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Prikbord

In de bijlage vindt u  flyer over buiten sporten van Mens 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 administratie@regenboog-debilt.nl.

De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.


