
Corona-update
Op dit moment is er geen nieuws te melden
rondom corona. Heeft u vragen, neem dan
contact op met Willem-Pieter:
directie@regenboog-debilt.nl

Vooruitblik op de studiedag
Maandag 25 oktober - de maandag na de
herfstvakantie - hebben wij een studiedag. De studiedag zal in het teken
staan van ons motto: Onderwijs met hoofd, hart en handen.

Een bericht van de AC (activiteitencommissie)
Beste ouders/verzorgers,

In verband met het staartje van de coronacrisis houden wij als
ActiviteitenCommissie dit jaar geen Algemene Ledenvergadering op
school. Toch willen we u op de hoogte houden van de activiteiten van
vorig jaar en onze plannen voor het aanstaande schooljaar.

Omdat corona hopelijk achter ons is, rekenen we weer op veel schoolactiviteiten zoals we dat
gewend waren. De AC heeft daar met zijn begroting rekening mee gehouden en doet een
voorstel voor de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar, waarop we graag uw reactie zouden
ontvangen. We nodigen u ook nadrukkelijk uit om met ons mee te denken over de invulling van
activiteiten. In de presentatie vindt u de benodigde contactgegevens.
https://docs.google.com/file/d/1GYPfVKnm39bKBVVNeGPiB5dAdAQpO0SY/edit?filetype=mspresentation

Namens de AC,

Terugblik Fietscontrole
Woensdag 13 oktober vond de fietscontrole plaats. Met behulp van
hulpouders en -opa’s zijn alle fietsen van de kinderen uit de
groepen 5 t/m 8 gekeurd m.b.v. de fietscheckkaart van Veilig
Verkeer Nederland. Bike Totaal Mastwijk heeft wederom dit jaar
voor materialen gezorgd. Via deze weg willen wij de ouders en
Bike Totaal Mastwijk bedanken voor de hulp! Alle kinderen kunnen
nu weer veilig en zichtbaar de weg op.

Actie voor De Kinderen van Abong Mbang gestart!
Op Social Schools heeft u het afgelopen vrijdag al kunnen lezen: wij zijn vorige week gestart
met de jaarlijkse actie voor de stichting 'Kinderen van Abong Mbang'. Al meerdere jaren zijn wij
verbonden aan deze stichting en elk schooljaar ondersteunen wij deze stichting door middel van
een speciale actie. Zo hebben wij in het verleden o.a. al eens zelfgemaakte kunstwerken
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verkocht, een sponsorloop gedaan, tandenborstels ingezameld en leermaterialen gemaakt. Dit
jaar doen wij het weer anders ...
Afgelopen vrijdag is er in alle groepen weer aandacht geweest voor deze mooie stichting en zijn
alle groepen bezig geweest met het maken van prachtige tekeningen met het thema 'Alle
kleuren van De Regenboog'. Per groep is er door de leerlingen samen één tekening gekozen die
in ons mooie ansichtkaartenpakket komt. De overige tekeningen worden door medewerkers van
de stichting meegenomen naar Kameroen en bij de kinderen gebracht. De pakketjes met
ansichtkaarten mogen de kinderen aan u en evt. verdere familie verkopen. Hierover volgt na de
herfstvakantie meer informatie. Wij zijn nú al trots op het resultaat en hopen op een mooie en
bijzondere actie!

Gediplomeerde mediatoren
Sinds 2010 werken wij op De Regenboog met de methode De Vreedzame School. De Vreedzame
School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch
burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen
zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen
beslissingen te nemen. De kinderen leren tijdens de lessen dezelfde taal te spreken en leren op
dezelfde manieren conflicten oplossen. Binnen De Vreedzame school leren kinderen ook eerst te
proberen zelf conflicten op te lossen voordat zij naar de leerkracht gaan. Dit klinkt natuurlijk
makkelijker dan het is. Om die reden zijn er op een Vreedzame School ook mediatoren.
Mediatoren zijn kinderen uit de bovenbouw die een speciale
training hebben gevolgd. Kinderen met een conflict kunnen de
mediatoren vragen om te helpen bij het oplossen. Bij een
mediatiegesprek, dat op een speciale plek in de school wordt
gehouden,  wordt een vast stappenplan doorlopen.
Gisteren hebben alle leerlingen van groep 8 van De
Regenboog de mediatorentraining met goed gevolg afgerond.
Door deze training zijn zij nu allemaal gediplomeerd mediator
van De Vreedzame School. Dit betekent niet dat zij ook
daadwerkelijk allemaal worden ingedeeld voor een ‘dienst’
tijdens de pauze. Hiervoor hebben zij gesolliciteerd. Na de
herfstvakantie lopen de eerste mediatoren op het plein tijdens
de pauzes. De mediatoren zijn herkenbaar aan een speciaal
hesje.

Wij zijn trots op de leerlingen van groep 8. Zij hebben veel geleerd en laten heel mooie dingen
zien!

Vooraankondiging informatieavond VO voor ouders groep 7
Dinsdagavond 16 november is er een extra informatieavond voor de ouders van groep 7. Wij
hopen u met deze extra informatieavond over het VO (Voortgezet Onderwijs) kennis mee te
geven, waardoor u samen met uw kind in groep 7 al kunt starten met het oriënteren op het VO.
Meer informatie volgt.

Koffie- en klasseninloop (aangepast)
15 november staat er een koffie- en klasseninloop gepland. Aangezien de coronamaatregelen
versoepeld zijn en wij van een aantal ouders begrepen dat ze wel erg nieuwsgierig zijn naar de
klas willen wij de koffie- en klasseninloop door laten gaan in een aangepaste vorm. Op 15 en 16
november zal de koffie- en klasseninloop plaatsvinden. Wij spreiden de ouders over 2
ochtenden, zodat het minder druk is in de lokalen. Per huishouden is er 1 ouder welkom. Op 15
november zijn de ouders welkom met een achternaam (van de leerlingen) die begint met de
letter A t/m L. Op 16 november zijn de ouders welkom met de achternamen (van de leerlingen)
die beginnen met de letter M t/m Z. De inloop is van 8.30 - 8.45 uur in de lokalen; daarna staat
er koffie en thee klaar in de hal.

Herhaling: Hulpouders gezocht
Zoals elk schooljaar zijn wij weer op zoek naar ouders die ons bij en met allerlei activiteiten
willen helpen. Op dit moment hebben wij nog niet voldoende ouders voor de activiteiten. Wij
hopen dat er zich nog een aantal ouders zich aanmelden. Dit kan via deze link.
Wij vragen hulp bij de volgende activiteiten/taken:

https://docs.google.com/forms/d/13uaS3Fi962bcvJqBoOk0-TBFlJal_GmmSXhy3WUpTPc/edit


Creamiddagen
Voor de groepen 3-4-5 (vrijdagen) en 6-7-8 (woensdagen) organiseren wij creamiddagen.
Tijdens deze middagen gaan de leerlingen aan de slag met drie verschillende creatieve
opdrachten in blokken van twee weken. U kunt op het formulier ook al aangeven tijdens welke
middagen u kunt helpen.

Technieklessen
Tijdens de technieklessen (een aantal keer per jaar op maandag) werken de leerlingen in kleine
groepjes. Bij elk groepje is begeleiding van een ouder nodig. Vindt u het leuk om een groepje
leerlingen te begeleiden? U kunt dit op het formulier aangeven. Technisch inzicht is geen
vereiste.

Natuurouders
Al een aantal jaren geeft een enthousiaste groep ouders op een aantal vrijdagochtenden leuke
en uitdagende natuurlessen in alle groepen. Tijdens deze lessen doen zij altijd net even wat
extra’s: er komt bijvoorbeeld een duivenmelker in de klas, er worden proefjes gedaan, etc. Vindt
u het leuk om aan te sluiten bij deze groep ouders? Geef dit dan aan op het formulier.

Verkeersouder
Als het gaat om verkeer zijn wij op zoek naar een enthousiaste ouder die kan helpen bij de
jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 5 t/m 8. Mocht u verder leuke ideeën hebben rondom
verkeer en veiligheid in en rond onze school; ook dan horen wij dat graag. Geef dit dan aan op
het formulier.

Foto-ouders
Vindt u het leuk om te fotograferen? Voor iedere klas zijn wij op zoek naar een foto-ouder.
Kennis van fotograferen en in het bezit zijn van een camera is geen vereiste. Vindt u het leuk
om bij feesten, vieringen en bijzondere activiteiten af en toe foto’s te komen maken? Geef dit
dan aan op het formulier.

Groene vingers
Ons schoolplein begint steeds meer vorm te krijgen. Bij het onderhouden van de tuin hebben wij
extra handen nodig. Heeft u groene vingers en/of vindt u het leuk om te helpen bij het
onderhoud? Geef dit dan aan op het formulier.

Alvast hartelijk bedankt voor uw hulp en medewerking!

Kerstzaalvoetbaltoernooi
Dit jaar is het 51e editie van het kerstzaalvoetbaltoernooi voor de groepen 3 t/m 8. Het
kerstzaalvoetbaltoernooi zal dit jaar plaatsvinden van 27 december t/m 31 december 2021. De
kinderen kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier dat ze morgen van de gymleerkracht
Job meekrijgen. Graag voor 19 november inleveren bij de eigen leerkracht.

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 zo snel mogelijk 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.

Prikbord
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In de bijlage vindt u een bericht van Kinderopvang De Bilt, flyers van Het Lichtruim en Het kunstenhuis en
ook een oproepje i.v.m. een inzamelactie. De presentatie van de AC hebben wij ook toegevoegd in de
bijlagen.

W� wense� iederee� ee� hee� fijn�
herfstvakanti�!

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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