
Corona-update 

Afgelopen maandag was er weer een      

persconferentie waarin het kabinet    

aanvullende maatregelen m.b.t. corona    

aankondigde. Deze maatregelen zijn nodig     

i.v.m. het oplopende aantal besmettingen in      

Nederland. De maatregelen zijn erop gericht      

om de kans op grote drukte en het aantal         

contactmomenten tussen mensen te beperken zonder de samenleving        

en de economie op slot te doen. 

Op school zullen wij ook weer kritisch gaan kijken naar de invulling van             

ouderavonden(informatieavond VO), buitenschoolse activiteiten en     

onze afspraken rondom het ophalen en brengen van de kinderen. 

Wat betreft het ophalen en brengen van de kinderen willen wij u            

nogmaals dringend vragen om echt 1,5 meter afstand tot elkaar te           

houden. Wanneer u met de auto uw kind komt brengen en/of ophalen,            

dan graag gebruik maken van de parkeervakken, zodat wij voldoende          

ruimte houden op de stoep om de juiste afstand te bewaren. Na het             

ophalen en/of brengen graag meteen het schoolplein verlaten om         

samenscholing te voorkomen. 

 

Kinderboekenweek 2020 

Van 30 september t/m 11 oktober is het        

Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: En toen? In de          

klas en op school zal op allerlei momenten en manieren          

aandacht worden besteed aan het thema: zingen,       

knutselen, tekenen, maar natuurlijk vooral veel      

(voor)lezen. 

Nieuwe (andere) boeken stimuleren het lezen. Op       

woensdag 7 oktober houden we een boekenruilmarkt.       

Kinderen mogen 1 of meer (maximaal 5) boeken        

meenemen om te ruilen met klasgenoten. Neem/geef dus boeken mee in de eigen             

leeftijdscategorie, waar uw kind op uitgekeken is (het boek komt niet terug). De kinderen              

kunnen de boeken vanaf nu meenemen naar school en tot woensdag bewaren in hun kluisje. 

Als u in de periode van 30 september t/m 11 oktober een boek koopt bij De Bilthovense                 

Boekhandel, mogen wij dan het bonnetje hebben? Wij mogen dan als school voor een              

percentage van het bestede bedrag boeken uitzoeken voor de schoolbibliotheek. U kunt het             

bonnetje (laten) inleveren bij de eigen leerkracht. 

 

 

 



 

Schoolgids 2020-2021 

De schoolgids van dit jaar is gepubliceerd op onze website,          

www.regenboog-debilt.nl/informatie/schoolgids-kalender/  

U vindt de schoolgids ook in de bijlage van deze nieuwsbrief. 

 

Schoolplan 2020-2021  

Op De Regenboog zijn we altijd in ontwikkeling en werken we planmatig aan vernieuwen en               

verbeteren. Dit leggen we jaarlijks vast in een schooljaarplan. Het schooljaarplan is onderdeel             

van de agenda van de MR. Dit jaar gaan we o.a. aan de slag met de volgende onderwerpen: 

- Implementatie van de methode Pluspunt 4 (rekenen) bij de groepen 3 t/m 8 en de               

methode Kleuterplein (taal en rekenen) bij de groepen 1/2. 

- Borgen en handhaven van de regels/afspraken van IKC De Regenboog. 

- Scholing van De Vreedzame School voor zowel De Regenboog als Kinderopvang De Bilt. 

 

Afvalscheiding 

Zoals wij in nieuwsbrief nr. 4 al vertelden, zijn wij gestart met het scheiden              

van afval. Papier, plastic en restafval wordt nu apart verzameld. Het valt ons             

op dat er op dit moment nog heel veel afval is en dat zouden wij graag willen                 

verminderen met elkaar. Minder afval produceren is goed voor het milieu, nog            

beter dan afval recyclen. Zo besparen wij ook op grondstoffen en energie. Het             

verminderen van het afval kunnen wij bereiken door de kinderen tijdens de            

pauzemomenten eten/drinken mee te geven in herbruikbare verpakkingen,        

zoals bekers en bakjes. Wij hopen dat u als ouder ons wilt helpen met het               

verminderen van het afval.  

 

Obstacle run 

Vrijdag 9 oktober vindt de sponsor-obstacle-run plaats. De        

sponsor-obstacle-run is bedoeld om geld in te zamelen voor de inrichting en            

materialen voor ons nieuwe schoolplein. Het is de bedoeling dat kinderen           

sponsoren gaan zoeken binnen de familie en/of kennissenkring voor het af te            

leggen parcours. Het is niet de bedoeling dat de kinderen langs de deuren gaan.              

Bij de brief die de kinderen 2 weken geleden hebben gekregen zat een lijst,              

waarop de kinderen de sponsoren kunnen noteren met het gesponsorde bedrag           

(een nieuwe lijst is eventueel op te halen bij de eigen leerkracht). Na het lopen               

van de obstacle run kunnen de kinderen het geld gaan innen bij hun sponsoren en uiterlijk                

vrijdag 16 oktober bij de eigen leerkracht inleveren.  

Helaas kunnen er geen ouders/verzorgers bij aanwezig zijn om aan te moedigen. Wij zullen              

foto’s met jullie delen via Social Schools. Het dragen van het schoolshirt bij dit evenement is                

niet noodzakelijk! Op een later moment dit schooljaar zal er weer een mogelijkheid zijn om               

schoolshirts aan te schaffen.  

 

Nieuwe materialen speellokaal 

Naast de mooie gymzaal die wij in ons gebouw hebben met alle            

nieuwe toestellen en speelmaterialen, beschikken wij ook over        

een speellokaal. Het speellokaal wordt vooral gebruikt door de         

peutergroep van Kinderopvang De Bilt en door onze        

kleutergroepen. Deze week zijn alle nieuwe materialen       

binnengekomen dus de kinderen kunnen weer lekker gaan        

sporten en bewegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regenboog-debilt.nl/informatie/schoolgids-kalender/


 

Creamiddag 

De eerste ronde van de creamiddagen zit er bijna op. Alle groepen hebben gewerkt aan een                

beeldende opdracht. In de onderbouw zijn de volgende activiteiten aan bod gekomen: kleien van              

een dier, bedrukken van een linnen tas, sokpop maken. 

In de bovenbouw is gewerkt aan het maken van een portretcollage, kleien van een dier en                

stop-motion-filmpjes maken. I.v.m. de nieuwe coronamaatregelen hebben wij als school ervoor           

gekozen om tot de herfstvakantie geen ouders meer in te zetten. Als de regering de               

maatregelen weer gaat versoepelen maken wij graag weer gebruik van jullie hulp. Alvast             

bedankt voor jullie inzet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


