
Corona-update
Tot vorige week waren wij coronavrij, maar helaas zijn wij deze week
toch getroffen door een coronabesmetting in 2 groepen. De kinderen en
de leerkrachten uit deze twee groepen (groep
6 en 8) hebben te maken gehad met de
quarantainemaatregelen (thuisblijven en/of
testen). De leerkrachten testten gelukkig
allemaal negatief, dus die konden weer naar
school om het onderwijs voor te bereiden voor
de dagen tot aan de voorjaarsvakantie.
Kinderen die een negatieve uitslag hadden,
mochten ook weer naar school.
Wij hopen van harte dat het bij deze besmettingen blijft, maar het is
wel duidelijk dat wij met elkaar nog steeds erg voorzichtig moeten
blijven in contacten en ons goed aan de coronamaatregelen moeten
houden. Wij wensen alle kinderen in groep 6 en 8 veel sterkte met de
quarantaine en/of het wachten op de testuitslag.
Heeft u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

In de bijlage vindt u de beslisboom die 12 februari is bijgesteld. Deze beslisboom is ook te vinden op
https://www.boink.info/beslisboom

Bereikbaarheid in de vakantie i.v.m. corona
Mocht uw zoon/dochter in de vakantie positief getest worden op corona, dan horen wij dat graag
van u via de mail (directie@regenboog-debilt.nl), zodat wij kunnen handelen als dat nodig is.

Herhaling: Vrijdag 19 februari
Morgen, vrijdag 19 februari, mogen de kinderen verkleed naar school komen. Wij maken er een
gezellige laatste schooldag van voor de vakantie. De AC zorgt voor iets lekkers.

Rapportgesprekken
8 en 10 maart staan de rapportgesprekken gepland voor de groepen 2 t/m 7. Deze gesprekken
gaan digitaal plaatsvinden d.m.v. videobellen. Het videobellen vraagt organisatorisch wat anders
van u als ouder(s) en van de leerkrachten, daarom hebben wij ervoor gekozen om de
gesprekken over de hele week uit te spreiden. Op dinsdag 2 maart wordt via Social Schools de
inschrijving voor de gesprekken opengezet. De mogelijkheden voor de rapportgesprekken
kunnen per groep verschillen i.v.m. de verschillende agenda’s van de leerkrachten.
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Cito-toetsen
2 keer per jaar nemen wij cito-toetsen af bij kinderen van de groepen 2 t/m 8.
Cito-toetsen meten de algemene vaardigheden van een leerling. De inhoud is afgestemd op de
groep waar het kind in zit. Bij leerlingen in groep 7 worden dus andere vaardigheden getoetst
dan bij leerlingen in groep 3. Wij nemen in ieder geval de toetsen voor taal en
rekenen/wiskunde af. Voor taal wordt vanaf groep 3 getoetst op technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en woordenschat. De cito-toetsen worden bij ons op school normaal gesproken
afgenomen in de periode eind januari-begin februari, maar i.v.m. de periode van thuisonderwijs
is de afnameperiode opgeschoven en starten de meeste groepen pas na de voorjaarsvakantie
met de afname. Wij gebruiken de gegevens van deze toetsen om de ontwikkeling van de
kinderen te volgen. Wij zijn benieuwd of de periode van thuisonderwijs effect heeft op de
resultaten. Zo nodig kunnen wij ons onderwijs hierop afstemmen.

Beeldscherm in de hal
Sinds een aantal weken hebben wij een mooi scherm hangen in de hal, die o.a. aangeeft
hoeveel elektriciteit wij opwekken en hoeveel zonne-energie wij produceren. Dit scherm kunnen
wij in de toekomst ook gaan inzetten voor het weergeven van informatie bij oudergesprekken
o.i.d.

Beeld van Jits Bakker weer terug
De zoon van Jits Bakker heeft dinsdag het beeld ‘de uitvliegende scholier’ weer
teruggeplaatst in de school. Het beeld heeft een mooie plek gekregen in de
centrale hal.
Jits Bakker (6 juli 1937 - 5 juni 2014) heeft, vlak voor zijn overlijden, dit beeld
ontworpen. Ieder beeld (op alle Deltascholen staat er een) is net weer iets
anders. Van het beeld is ook een ets gemaakt die alle leerlingen van groep 8
uitgereikt krijgen bij het verlaten van de school. Ieder jaar krijgen de leerlingen
een andere ets.

Het museum/beeldenpark Jits Bakker op het landgoed Beerschoten in De Bilt
bevat een grote permanente verzameling beelden in brons en marmer. Zeker
een bezoekje waard als u er nog nooit geweest bent.

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.


