
Corona-update
Sinds een aantal weken zijn er zelftesten te
koop in verschillende winkels. Deze zelftesten
kunnen echter niet gebruikt worden als
iemand:

·        klachten heeft passend bij corona;
·        een quarantaine-advies heeft gekregen;
·        een notificatie van de CoronaMelder-app heeft ontvangen;
·        Nederland binnenkomt na een reis uit een hoog-risicogebied.
  
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. Zo krijgen wij als school een zo goed
mogelijk beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling, de sociale veiligheid en het mentaal
welbevinden van de kinderen. Als u de vragenlijst niet heeft ontvangen (controleer ook de
spam), neem dan contact op met de directie.

Terugblik: koningsspelen
Vrijdag 23 april hebben wij een heel leuke en sportieve dag gehad op school. De commissie van
de koningsspelen heeft die dag samen met Mens De Bilt leuke activiteiten uitgezet, waar de
groepen in cohorten met elkaar gesport hebben. Wij willen Mens De Bilt bedanken voor het
ondersteunen bij deze dag.
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Schoolfotograaf
Op 17 en 18 mei staat de schoolfotograaf gepland. In de bijlage vindt u een document waarin
de schoolfotograaf toelicht hoe zij met de persoonsgegevens van de kinderen om zal gaan. Als u
bezwaren heeft dan horen wij die graag uiterlijk morgen (vrijdag 30 april) voor 14.00 uur!
De kinderen uit de groepen 1/2 rood, 1/2 oranje, groep 6 en groep 7 staan gepland voor
maandag 17 mei. De kinderen uit de groepen 1/2 blauw, groep 3, groep 4, groep 5 en groep 8
staan voor dinsdag 18 mei gepland. De kinderen worden individueel op de foto gezet. Deze
portretfoto’s worden vervolgens gebruikt voor de koppenkaart (groepsfoto).

Prikbord

In de bijlage vindt u  2 flyers van Ouders Lokaal en een document van de schoolfotograaf.

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.


