
Corona-update
Dinsdag 13 april hebben wij in de
persconferentie te horen gekregen dat de BSO’s
weer open mogen. Ook op De Regenboog zal
Kinderopvang De Bilt zijn deuren weer openen
voor alle kinderen. Samen met de BSO hebben
wij hier goede afspraken over gemaakt.
Alle andere maatregelen m.b.t. corona zijn nog
steeds van kracht.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Op 24 maart 2021 ontvingen alle scholen in het primair, voortgezet en
voortgezet speciaal onderwijs een brief van minister Slob met meer
informatie over het Nationaal Programma Onderwijs. Dat programma
werd gelanceerd op 17 februari. Het is bedoeld voor het inhalen van
vertragingen en het ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die het
moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen door corona. In de
bijlage van deze nieuwsbrief vindt u een brief van Martin van Veelen met
informatie over het NPO.

Projecten Kunst Centraal
Zoals u wellicht weet doen wij als school al jaren
mee aan KIDS (Kunst In De School). In
samenwerking met Kunst Centraal, Landschap
Erfgoed Utrecht en Kunstenhuis De Bilt-Zeist wordt
er voor alle groepen elk jaar een aantrekkelijk
kunsteducatieprogramma samengesteld. Dit
programma bestaat o.a. uit het bezoeken van voorstellingen, gastlessen van kunstenaars in de
klas en bezoeken aan musea.
Vanwege de coronamaatregelen ziet dat er dit jaar heel anders uit. Bezoeken aan theaters,
musea en bezoeken door externen in de klas kunnen helaas niet doorgaan. Gelukkig wordt er
door Kunst Centraal heel hard gewerkt en worden er heel veel leuke alternatieven aangeboden.
Zo hebben de groepen 5 en 6 op 1 april online de voorstelling ‘Verloren dingen’ bekeken,
voorafgegaan door een voorbereidingsles en na de voorstelling een online ontmoeting met de
makers. De leerlingen uit deze groepen hebben met veel plezier gekeken en meegedaan en wij
zijn blij dat we op deze manier tóch met kunst en cultuur bezig kunnen zijn.
De komende periode staat er nog meer op het programma; vrijwel alle groepen gaan nog aan
de slag met een kunstproject in de klas. Ook krijgen alle groepen de mogelijkheid om via een
livestream een voorstelling te bekijken. De groepen 1-2 zullen a.s. maandagmiddag starten met
‘Het veterstrikconcert’, live gespeeld vanuit Tivoli Vredenburg.
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Nationale buitenlesdag 2021
Afgelopen dinsdag was het Nationale Buitenlesdag!
Veel groepen hebben buitenactiviteiten gedaan. Dit was leuk, gezond en nog leerzaam ook.
Gelukkig werkte het weer goed mee en werden we deze dag niet getrakteerd op (winterse)
buien maar op een fijn voorjaarszonnetje.
Zowel het plein als het parkeerterrein voor de school werden volop ingezet om lesactiviteiten te
organiseren. Er werden uiteenlopende lessen gegeven. Bingo aan de hand van de
dobbelsteenstructuur, rekenen met breuken op de hinkelbaan, spelling in combinatie met boter,
kaas en eieren of in estafettevorm. Ook zijn er prachtige krijttekeningen met elkaar gemaakt.
Samenwerken, bewegen en genieten van de buitenlucht, het kwam allemaal aan bod deze dag.

Koptelefoon/oortjes
Op De Regenboog wordt er gewerkt met chromebooks ter ondersteuning van onze methodes of
voor het opzoeken van informatie. Geluidsfragmenten komen daarom ook veelvuldig voor. Denk
aan een informatief filmpje op Youtube, software van een methode die ingesproken is of
dyslexie-ondersteuning. Als kind moet je hiermee kunnen werken zonder dat andere kinderen
daar last van hebben. Met het oog op hygiëne en opbergmogelijkheden is ervoor gekozen om
met oordopjes te werken. De leerkracht zal er aandacht aan besteden dat het volume niet te
hard wordt gezet.
Elk kind in groep 3 en nog een keer in groep 6 krijgt een nieuw setje
oordopjes van school die worden voorzien van naam/sticker. Het kind is zelf
verantwoordelijk voor deze oordopjes. Mochten de oordopjes kapot gaan of
kwijtraken, dan is het aan het kind/de ouder om deze te vervangen. Ook
als het kind liever een koptelefoon draagt in plaats van oortjes, wordt deze
zelf aangeschaft. Als de zelf meegebrachte koptelefoon niet in de la past,
komt hij met andere koptelefoons in een bak; denk dus om een
hoes/zak/doos ter bescherming. In de groepen 1 en 2 is er voor gekozen
om met koptelefoons te werken.

Koningsspelen
23 april 2021 zijn de koningsspelen. Alle groepen gaan deze dag leuke
activiteiten doen! Wij starten de dag met een (digitale) gezamenlijke
opening. Na de start gaan de klassen verschillende activiteiten doen. Elke
klas blijft bij elkaar en wordt dus ook niet met andere groepen gemengd.
De kinderen gaan deze dag lekker sporten en moeten hiervoor makkelijke
kleding/sportkleding aan. Natuurlijk het liefst oranje! De kinderen nemen
hun eigen eten en drinken mee. We kijken uit naar een heel leuke en
gezellige dag!

Gebruik schoolplein
Vanaf de start van het schooljaar wordt onze gymzaal goed gebruikt door allerlei
sportverenigingen uit de buurt. Helaas is dit door corona stil komen te liggen en is het voor deze
groep kinderen nu niet mogelijk om te sporten bij hun vereniging. Een aantal weken geleden
hebben wij overleg gehad met verschillende partijen en besloten om ons schoolplein beschikbaar
te stellen voor de gebruikers van de gymzaal na BSO-tijd en op de zaterdagen, zodat de
kinderen toch weer kunnen sporten bij hun vereniging.

Sportdag
20 mei staat de sportdag gepland voor de groepen 6/7/8. Deze sportdag kan echter niet
doorgaan i.v.m. de huidige coronamaatregelen.



Prikbord

In de bijlage vindt u een bericht van het Oranjecomité De Bilt- Bilthoven en een brief van
directeur-bestuurder Martin van Veelen.

Hieronder vindt u een berichtje van Domstad Kids.

Domstad Kids heeft de missie gezinnen te inspireren met regionale activiteiten op het gebied van cultuur, sport, toneel,
muziek, natuur en spelen. Hierbij ontvangt u een overzicht van de leukste activiteiten voor de komende weken. Uiteraard
passen de activiteiten binnen de laatst afgekondigde maatregelen.
https://mailchi.mp/39db25e6c79c/spaarne-kids-5930668?e=f5c69ec438>

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.
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