
Corona-update
Ondanks de verbeterende trend in de
besmettingen, blijft het van belang dat wij ons
houden aan de basisregels. Dit houdt in dat:
- kinderen en leerkrachten thuis blijven bij
klachten passend bij het coronavirus en/of zich
laten testen;
- iedereen regelmatig zijn/haar handen wast;
- je niest/hoest in je elleboog.

Tenslotte; traktaties mogen weer gewoon zoals het was. De verplichting
voorverpakt komt hiermee te vervallen.

Heeft u vragen, neem dan contact op met Willem-Pieter
directie@regenboog-debilt.nl

Interne contactpersoon/Klachtenregeling
Aan het begin van een schooljaar informeren wij u graag over de interne
contactpersoon van De Regenboog.

Van klachtenregelingen hoop je als school, dat er nooit gebruik van hoeft
te worden gemaakt. Niettemin vinden wij het zinvol, dat wel duidelijk is

wat er met klachten gebeurt als die er toch zijn. Als u een klacht heeft, is deze in de praktijk
vrijwel altijd binnen school op te lossen. Indien u meent dat u voor klachten (van welke aard
dan ook) geen gehoor vindt bij de groepsleerkrachten kunt u zich wenden tot de directeur van
de school, de interne contactpersoon in de school of de directeur-bestuurder van Stichting Delta.
Deze kunnen zorgen voor een adequate doorverwijzing binnen de school, binnen de stichting of
naar de onafhankelijke externe contactpersoon, die niet in dienst van de stichting is. Deze kan
proberen te bemiddelen of u verwijzen naar een onafhankelijke klachtencommissie.

De school is aangesloten bij de Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs. U kunt er zeker van
zijn, dat elke klacht serieus zal worden behandeld. Op onze school zijn Gerbert Gerritsen en
Wilma Jochem de interne contactpersonen. Zij zijn deze week in de groepen 5 t/m 8 geweest
om op kindniveau uit te leggen wat hun rol is. In de bijlage vindt u meer informatie over de
interne contactpersonen en over de klachtenregeling. In de bijlage vindt u ook de leerlingfolder
die ieder jaar aan groep 5 wordt meegegeven.

Vervanging Yurena (zwangerschapsverlof)
Yurena Garcia Rodriguez (groep 5) gaat met de herfstvakantie met zwangerschapsverlof. We
wensen haar sterkte toe voor de laatste weken van de zwangerschap!
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Podiumbeurt
Jaarlijks werken de groepen 1 t/m 7 aan een podiumbeurt. Twee groepen worden aan elkaar
gekoppeld en krijgen de ruimte om een mooie voorstelling met elkaar voor te bereiden en
uiteindelijk te presenteren aan de andere leerlingen en hun ouders. Wij zijn blij dat de kinderen
dit jaar weer een podiumbeurt kunnen opvoeren. Helaas kan dat nog niet met alle leerlingen en
ouders, maar hij wordt wel opgenomen zodat alle kinderen en de betreffende ouders de
voorstelling kunnen bekijken. Bij het voorbereiden en het uitvoeren van de podiumbeurt staan
er een aantal competenties centraal waar de kinderen aan werken.

Ik heb zelfvertrouwen

Ik benut mijn talenten

Ik ben respectvol

Tijdens het voorbereiden en uitvoeren van de podiumbeurt werken alle leerlingen aan het
verkrijgen/vergroten van zelfvertrouwen. Dit doen zij door middel van het benutten van hun
eigen talenten. Misschien zoeken leerlingen nog naar een talent, of ontdekken ze dit tijdens dit
proces. Ook werken de leerlingen aan de competentie ‘Ik ben respectvol’. Op meerdere
manieren komt deze competentie aan bod: binnen de voorbereiding wordt er met respect naar
elkaars ideeën geluisterd en op elkaar gereageerd. Tijdens het uitvoeren van de podiumbeurt
wordt er met respect met elkaar omgegaan; we respecteren wat de ander doet en kan en geven
elkaar de ruimte om dit te laten zien.

Kinderboekenweek
De kinderboekenweek van 2021 staat in het teken van beroepen. Wat ben
je al? Wat kun je goed? Wat wil je worden? Bestaat jouw toekomstige
beroep al? Werk je graag met je hoofd of met je handen? Ga je werken bij
de politie? Verpleeg je later mensen in een verzorgingstehuis? Droom je
van een carrière als Youtuber? Of ga je de politiek in? ‘Kinderboeken zijn
een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren.’
aldus de CPNB.

Van 6 tot 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Wij starten op school
met een opening d.m.v. een podiumbeurt van de groepen blauw en 6 en
er zullen in deze periode verschillende activiteiten worden georganiseerd rondom lezen,
leesmotivatie en boeken.

Naast activiteiten in de klas organiseren we dit jaar weer een ruilboekenmarkt. Deze staat
gepland voor donderdag 7 oktober. Die dag (of al eerder) mogen alle kinderen boeken van
zichzelf meenemen die ze niet meer lezen of al uit hebben. Deze ruilen ze met boeken van
andere kinderen. De boeken die ze meenemen naar school, komen dus niet meer mee terug
naar huis. Vorig jaar was de ruilboekenmarkt een groot succes. Om het overzichtelijk te houden
geldt: minimaal 1 boek, maximaal 5 boeken mee naar school per kind.

De Bilthovense Boekhandel en de Bruna hebben weer een leuke actie voor scholen. Wie er in de
kinderboekenweek kinderboeken koopt bij deze boekhandels en de bonnetjes daarvan inlevert
op school, zorgt voor extra leesboeken voor de schoolbieb. Van een percentage van het
totaalbedrag van de bonnetjes mogen wij dan boeken uitzoeken. Dus verras uw kind met een
leuk nieuw kinderboek en zorg dat het bonnetje bij ons komt!



Actie Abong Mbang
8 oktober besteden wij in de klassen extra aandacht aan ons goede doel ‘Abong Mbang’.
Stichting Kinderen van Abong Mbang ondersteunt projecten die kansen vergroten van kinderen
in Oost-Kameroen. In het verleden hebben wij al op verschillende manieren een bijdrage kunnen
leveren aan deze stichting d.m.v. een sponsorloop, inzamelen van tandenborstels en het maken
van leermaterialen. Ook dit jaar willen wij een bijdragen leveren aan dit goede doel.
8 oktober staan wij in de klassen stil bij de kinderen van Abong Mbang d.m.v. een informatieve
les. Ook gaan wij op een creatieve manier aan de slag met de kinderen om geld op te halen voor
dit goede doel.
Meer informatie volgt.

Prikbord

In de bijlagen vindt u een flyer over tekenlessen en informatie over een tafeltennistoernooi.

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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