
Corona-update
Onze nieuwsbrief begint zoals gebruikelijk met
de corona-update: 4 november heeft de
overheid aangekondigd dat de corona-
maatregelen toch weer aangescherpt gaan
worden, omdat de besmettingcijfers weer
oplopen. Voor ons als basisschool verandert er
voor de kinderen niets, maar het organiseren van gezamenlijke
vieringen met ouders en/of de klasseninloop kunnen door deze
aangescherpte coronamaatregelen helaas niet doorgaan. Wij zullen naar
alternatieve manieren blijven zoeken om u toch zoveel mogelijk bij ons
onderwijs te betrekken, bijvoorbeeld door het regelmatig delen van
beeldmateriaal via Social Schools.

Aan u als ouders het verzoek om de beslisboom aan te houden om te
beoordelen of uw kind wel of niet naar school kan.

Als school houden we de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen goed in de gaten.
Mochten er zaken veranderen voor de basisscholen dan zullen we u z.s.m. informeren. Heeft u
vragen en/of ideeën, neem dan contact op met Willem-Pieter: directie@regenboog-debilt.nl

Koffie- en klasseninloop
De koffie- en klasseninloop die staat gepland op 15 en 16 november kan helaas niet
doorgaan i.v.m. aangepaste coronamaatregelen. We hebben hiertoe besloten omdat
het niet mogelijk is om in een volle schoolklas de 1,5 meter afstand te waarborgen.
De leerkrachten zullen u op 16 november via een beeldverslag op Social Schools
een dagje meenemen in de groep, zodat u toch (op afstand) mee kunt kijken.

Voortgangs-/adviesgesprekken (22 en 25 november)

Organisatie:
U kunt vanaf maandag 15 november, 18.00 uur een tijdstip reserveren voor het oudergesprek.
Dit doet u via Social Schools. Ook voor de adviesgesprekken van groep 8 kunt u zelf een tijdstip
reserveren.
De gesprekken zullen fysiek plaatsvinden in het gebouw. Wij willen u wel vragen afstand
tot elkaar te bewaren.
Denkt u er ook aan dat u de gesprekken van uw kinderen niet aansluitend inplant, maar
met een tussenpauze van minimaal 10 minuten, zodat u tijd heeft om u te verplaatsen
naar het volgende lokaal.

https://www.boink.info/beslisboom
mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Inhoud:
De voortgangsgesprekken markeren het einde van periode 1 en de start van periode 2 (van
de in totaal 3 perioden) van dit schooljaar. Er is geen rapport en de gesprekken kunnen over
verschillende zaken gaan. De voortgangsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel van onze
aanpak: het handelingsgericht werken met groepsplannen.
Bij de adviesgesprekken van groep 8 wordt een voorlopig advies gegeven door de
leerkrachten. Dit advies, dat in een gesloten envelop op school klaarligt, is door de
adviescommissie, bestaande uit de leerkrachten van groep 7 en 8, de IB’er en de directie
geformuleerd naar aanleiding van o.a. observaties, gesprekken en toetsgegevens. Groep 8 krijgt
wél een rapport; dit zal vrijdag 19 november aan de kinderen meegegeven worden.

Afstemming
Omdat leerlingen natuurlijk op de hoogte horen te zijn van hun eigen ontwikkeling en omdat zij
daarvoor (vanzelfsprekend samen met hun ouders) mede verantwoordelijkheid dragen wordt
voorafgaand aan het oudergesprek een kindgesprek gehouden met de leerling. Dit past helemaal
bij de competenties die op De Regenboog centraal staan. Kinderen leren te reflecteren en leren
zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Blok 3: De Vreedzame School
In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor
elkaar’ te hebben. De lessen gaan over
communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van
‘praten tégen elkaar’. De kinderen leren wat goed en
slecht luisteren is. Goed luisteren kun je zien aan
oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en
herhalen wat de ander zei. De kinderen leren zich in
een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk
is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te
zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er
misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren
vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien
dat je de ander goed begrepen hebt. We bespreken
met de kinderen dat mensen op verschillende manieren naar dezelfde dingen kunnen kijken. We
spreken dan over het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen
dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit
verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om
te gaan. In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren. Hierbij gaat het om
het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die
pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze
kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

Sinterklaas op De Regenboog
Sinterklaas komt naar verwachting op vrijdag 3 december een bezoekje
brengen aan De Regenboog. 3 december zal een feestelijke dag worden
waarbij de kinderen van de groepen 1 t/m 4 leuke dingen zullen doen rondom
Sinterklaas. Voor de kinderen van de groepen groep 5 t/m 8 zal die dag in het
teken staan van de gedichten en surprises. Hierover krijgen zij volgende week
informatie.



Alle kinderen mogen op woensdag 24 november hun schoen zetten. Hopelijk zit er dan
donderdagochtend iets lekkers in! Voor het schoenzetten kunnen ze hun gymschoen gebruiken.
Als uw kind geen gymschoenen op school heeft, moet hij/zij een schoen van thuis meenemen.

Meer informatie volgt.

Delta - Innovatiefonds
Deze week is bekend geworden dat de aanvraag van onze school bij het Delta Innovatiefonds is
goedgekeurd. Voor de komende 3 jaar ontvangt onze school in totaal € 60.000,- om een
kwaliteitsimpuls te geven aan ‘boeiend onderwijs in een lerende organisatie.’ Eind oktober
hebben Marleen Sederel en Ellen de Weger namens De Regenboog de aanvraag gepresenteerd
aan het schoolbestuur en de directeuren van de verschillende Delta-scholen.

Kern van de aanvraag is dat wij als team het onderwijs nog beter vanuit onze 3 pijlers ‘hoofd,
hart én handen’ willen vormgeven. Met name het vormgeven van het onderdeel ‘handen’ is in de
schoolpraktijk een uitdaging. Dit hebben wij gekoppeld aan - onder andere - onze zoektocht
naar een nieuwe methode voor wereldoriëntatie en het in gebruik nemen van het nieuwe
schoolgebouw. De extra spel- en leermiddelen kunnen de leerkrachten helpen hun onderwijs te
verrijken en bijdragen aan betekenisvol onderwijs. In de aanvraag is een stappenplan en
planning opgenomen met extra aandacht voor teamleren.

Wij zijn blij met de toekenning van deze extra middelen om het onderwijs met hoofd, hart én
handen samen verder vorm te geven in ons prachtige nieuwe schoolgebouw. Het is een
erkenning voor de ontwikkeling die wij doormaken.

Reminder actie Abong Mbang
De kinderen hebben nog 1 dag de tijd om de pakketjes met ansichtkaarten te verkopen. Morgen
(vrijdag 12 november) zien wij alle bestelformulieren graag weer terug op school.

Ouderbijdrage
Via de nieuwsbrief van 14 oktober 2021 bent u door de AC op de hoogte gesteld van de
schoolactiviteiten en de begroting voor aankomend schooljaar. De AC heeft d.m.v. een
presentatie de informatie met u gedeeld en u de gelegenheid gegeven daarop te reageren. Deze
periode is nu voorbij en daarmee is de ouderbijdrage ook voor dit jaar vastgesteld op € 70,-.
Maandag jl. heeft u een betaalverzoek voor de ouderbijdrage 2021-2022 via de mail ontvangen.
We hopen dat iedereen spoedig zijn bijdrage wil leveren om onze kinderen een leuk en leerzaam
schooljaar te geven. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de
penningmeester van de AC, John van de Vegte: pm.ac.regenboog.debilt@gmail.com

Prikbord

In de bijlage vindt u flyers van de kleuterkerken, Ouders Lokaal De Bilt en informatie over het
Sjors boekje dat u kunt vinden via de volgende link:
Https://cultuurensportstimulering.nl/de_bilt-2021-2022/

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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