
Corona
Zelftesten voor uw kind(eren) zijn beschikbaar. U
kunt hierom vragen bij de leerkracht van uw kind. De
zelftesten worden dan aan uw kind meegegeven.

Mocht uw kind thuis zijn vanwege corona (met geen
of milde klachten), dan zal de leerkracht thuiswerk
voorbereiden. Vanaf de tweede dag van de ziekmelding komt dit
thuiswerk beschikbaar.

Belangrijk daarbij is dat uw kind thuis kan inloggen. Deze gegevens zijn
aan het begin van het schooljaar gedeeld. Mocht u deze gegevens kwijt
zijn dan kunt u dit navragen bij de leerkracht en/of Frank de Bruin (groep
8, ICT-coördinator).

Zoals u in het nieuws hebt kunnen vernemen
is vanwege de toename van het aantal
coronabesmettingen Fase 2 (groen)
ingegaan. In Fase 2 wordt iedereen gevraagd
naast de basismaatregelen extra rekening te
houden met mensen met een kwetsbare

gezondheid. Bij Fase 2 gaat het net als bij Fase 1 om preventieve
maatregelen. Op school gaat dit o.a. over het regelmatig handen
wassen.

Techniekles 2e ronde
Maandag 14 november staat de tweede ronde van de technieklessen op de planning en deze
gaat door. Via het formulier hebben voldoende ouders zich aangemeld voor deze ronde. Bedankt
daarvoor! Voor de overige rondes zijn wij nog wel op zoek naar hulpouders. U kunt zich nog
steeds opgeven via het formulier.

Sponsorloop 2022
WOW, wij hebben €5155,05 opgehaald voor stichting Kinderen Van Abong Mbang. Een mooi
bedrag voor het kopen van (gym)spullen. Op 18 november zullen wij met de kinderen de cheque
overhandigen aan Nynke Rots, bestuurslid van de stichting, tevens moeder van oud-leerlingen
van onze school.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScQ3rfOflqut1pzUwxm29txVnQZmvHeOn4F23u6XYX6dsugiQ/viewform
http://kinderenvanabongmbang.nl/


Aanmelden 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.

Kerstzaalvoetbal
In de kerstvakantie zal wederom het kerstzaalvoetbaltoernooi worden georganiseerd door de
Biltse Sport Federatie (BSF). Het toernooi zal dit jaar plaatsvinden op 27 t/m 30 december in de
sporthal van H.F Witte.
Via de leerkracht heeft uw kind een opgaveformulier meegekregen. Het opgaveformulier kan tot
uiterlijk dinsdag 8 november ingeleverd worden bij de leerkracht!

De speeldata zijn als volgt:

● Dinsdag 27-12-2022 (groep 3, 4)
● Woensdag 28-12-2022 (groep 4, 5, 6)
● Donderdag 29-12-2022 (groep 6, 7)
● Vrijdag 30-12-2022 (groep 7, 8)

Het is niet zo dat uw kind op meerdere dagen moet spelen. De groep wordt ingedeeld op 1 van
de dagen en op diezelfde dag zal de finale plaatsvinden. Zodra het definitieve speelschema
bekend is zal deze middels een brief bekend worden gemaakt. Let op: om een team in te
kunnen schrijven zijn er voldoende ouders nodig om het team te begeleiden. De leerkrachten
spelen hier geen actieve rol in.

Schoolgids en schoolkalender
Op de website van onze school vindt u de schoolgids 2022-2023 met basisinformatie over onze
school. Daarnaast is er de schoolkalender die u aan het begin van het schooljaar ook op papier
hebt ontvangen.

Aanpassing datum schoolreizen: op de kalender staan de schoolreizen gepland op woensdag 17
mei, de dag voor Hemelvaartsdag. Bij nader inzien is dit vanwege de te verwachten
verkeersdrukte en eventueel vakantieplannen niet handig. De nieuwe datum van de schoolreizen
is woensdag 14 juni 2023. Andere geplande activiteiten op die dag worden indien mogelijk
verplaatst. De dag erna, donderdag 15 juni, hebben de kinderen vrij vanwege een studiedag.

Samenwerkingsverband ZOUT: ouders gezocht!
Als Delta-school zijn we verbonden aan het Samenwerkingsverband Zuid-Oost Utrecht (ZOUT).
Kerntaak van het Samenwerkingsverband is om in de regio te zorgen voor passend onderwijs,
zodat recht wordt gedaan aan de onderwijsbehoefte van ieder kind. Om ouders beter te
informeren en ondersteunen komt er een ouder- en jeugdsteunpunt. Heeft u als ouder/verzorger
interesse om mee te denken bij de ontwikkeling van dit steunpunt in onze regio? Dan kunt u dit
doorgeven aan Willem-Pieter van Ledden via directie@regenboog-debilt.nl

Ouders en jeugdigen hebben, in hun zoektocht naar passend onderwijs, informatie nodig die
toegankelijk en begrijpelijk is en toepasbaar is op hun specifieke situatie. Ze worden desgewenst
ondersteund, zodat zij samen met school en samenwerkingsverband tot een zo passend
mogelijk onderwijsaanbod komen. Elke regio is anders en elke context is anders. Het is daarom
belangrijk dat ouders en jeugdigen in hun eigen omgeving gezien, gehoord en geholpen worden.

In elk samenwerkingsverband komt daarom een ouder- en jeugdsteunpunt. Ouders en
jeugdigen vinden daar informatie over en steun bij passend onderwijs. Het ouder- en
jeugdsteunpunt helpt het (ontwikkelen van) beleid in het samenwerkingsverband door de
ervaringen die opgedaan worden. Informeren, steunen en signaleren vormen de drie pijlers
onder elk steunpunt. Meer informatie in de bijlage/brochure.

mailto:directie@regenboog-debilt.nl
https://www.regenboog-debilt.nl/informatie/schoolgids-kalender/
mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Bijlagen

> Samen bouwen aan ouder- en jeugdsteunpunten (mededeling Samenwerkingsverband ZOUT)

> Opgaveformulier kerstvoetbaltoernooi 2023 (in te leveren bij/mailen naar leerkracht)

De nieuwsbrief van De Regenboog wordt digitaal verstuurd via Social Schools.
Aan het begin van het schooljaar wordt de nieuwsbrief ook per e-mail / Parnassys verzonden.

Nog geen Social Schools-account? Dan kunt zich hierom bij de leerkracht(en) of via directie@regenboog-debilt.nl
De nieuwsbrief is ook terug te vinden op de website.

mailto:directie@regenboog-debilt.nl

