
Scholen weer volledig open 
De eerste week zit erop. Het is fijn om de klassen weer compleet te hebben. We kijken terug op 
een prima week. Bedankt voor uw medewerking. Wij vragen nog uw aandacht voor het volgende: 

- op het plein mag niet gefietst worden; 

- kom s.v.p. niet eerder dan 8.30 uur. De inloop duurt tot 8.45 uur. Het is de bedoeling  
                dat de drukte een beetje verdeeld wordt binnen dit tijdvak. 
 
NB: Denkt u aan het inleveren van de Chromebooks? 

_________________________________________________________ 
 
Aanpassingen rapporten en oudergesprekken 
Door de sluiting van de scholen vanaf maart en de huidige coronamaatregelen zijn er enkele 
aanpassingen nodig m.b.t. de rapporten en de oudergesprekken. 
 
Rapporten: 
We maken aan het einde van dit jaar wel een rapport, maar dit zal er anders uitzien dan u gewend 
bent. Het gemiddelde cijfer van de methodetoetsen wordt niet weergegeven; hiervoor hebben 
wij te weinig gegevens. De resultaatgrafieken van het leerlingvolgsysteem zijn wel opgenomen; de 
CITO-toetsen zijn/worden gewoon afgenomen. Daarnaast zal de leerkracht enkele algemene 
opmerkingen over werkhouding e.d. plaatsen. 
 
Oudergesprekken: 
De coronarichtlijnen maken het niet mogelijk om fysieke oudergesprekken te voeren. De 
gesprekken zijn daarom op aanvraag en telefonisch.  Wilt u een gesprek, dan kunt u een mail 
sturen naar de leerkracht die een moment met u inplant. Voor de leerlingen van groep 7 gelden 
i.v.m. het traject richting het voortgezet onderwijs andere afspraken. Hier wordt voor iedere 
leerling een videobelafspraak gemaakt.  De leerlingen nemen deel aan dit gesprek. 

_________________________________________________________ 

 
Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 
Het vakantierooster had u al van ons ontvangen. Volgende week sturen we u deze nogmaals. Dan 
zijn ook de studiedagen bekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

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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Volg ons ook via: 

 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Do 18 juni ................. Studiedag (leerlingen vrij) 
- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  

- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

 
- Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 augustus - 
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