
Corona-update
Deze week is er geen extra informatie met
betrekking tot corona. Wij hopen dat het aantal
besmettingen dusdanig afneemt in Nederland dat
wij na de zomervakantie de coronamaatregelen
los kunnen laten. Heeft u vragen, neem dan
contact op met Wilma en/of Sabine via
directie@regenboog-debilt.nl

Ouders bedankt!
Wij willen alle ouders via deze weg bedanken voor hun hulp en
betrokkenheid in dit bijzondere schooljaar. Wij hebben ons erg gesteund
gevoeld bij het overlijden van onze directeur en bij de lastige periode
rondom het thuisonderwijs.
U weet dat wij ouderbetrokkenheid een belangrijk thema vinden en wij
hopen dan ook zeer dat de deuren na de zomervakantie weer open
kunnen voor ouders, zowel voor de gesprekken als voor de praktische
hulp bij allerlei activiteiten. Samen maken wij het onderwijs voor de
leerlingen leuker en beter!

Afscheid groep 8
Afscheid nemen is belangrijk. Dinsdagavond vond de afscheidsavond van
groep 8 plaats, in aangepaste vorm. Alle leerlingen, ouders en een
gedeelte van het team
keken terug op 8 mooie
jaren lief en leed met elkaar

delen. Eerst was er een gezellig diner waarbij wij
met de kinderen en het team hebben gegeten.
Daarna was het tijd voor het officiële deel. Er
werden mooie woorden en cadeaus uitgewisseld. Er
was een afscheidslied van zowel de kinderen als de
ouders en een lipdub. Het hoogtepunt van de avond
was natuurlijk het spetterende optreden van groep
8. De musical ‘Expeditie Beachclub’ was een hit!
Wat leuk om te zien hoeveel plezier de kinderen
samen hadden. Helaas door de coronamaatregelen
is de musical niet door alle broertjes en zusjes
gezien, maar gelukkig is er een professionele
filmopname gemaakt die de kinderen op een later
moment nog zullen ontvangen.
Woensdag was dan echt het laatste moment van de
leerlingen op De Regenboog aangebroken. Alle
leerlingen van de groepen 1 t/m 7 zwaaiden groep
8 uit door het maken van een erehaag. En nu op
naar het VO. Ze zijn er helemaal klaar voor!
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Schriften en werkboeken
Aan het einde van ieder schooljaar krijgen de leerlingen soms een aantal schriften en
werkboeken en de inhoud van hun multomap mee naar huis. Misschien leuk om te bewaren of
om nog eens door te bladeren.
Het is goed om te vermelden dat niet alle bladzijden van alle werkboeken zijn ingevuld. Dit heeft
ermee te maken dat de verwerking van de lessen op verschillende manieren gebeurt en niet
altijd door het maken van een bladzijde in een werkboek. Een verwerking kan bijvoorbeeld ook
bestaan uit het maken van opdrachten op de computer (een presentatie, webpaden,
oefensoftware etc.), een coöperatieve werkvorm of een andere (creatieve) verwerkingsvorm. Dit
past helemaal bij onze visie en het streven naar gedifferentieerd, boeiend onderwijs. In zo’n
geval blijft de desbetreffende pagina in het werkboek leeg.
Bij het inkijken van de werkboeken en schriften zult u ook merken dat niet alle lessen zijn
nagekeken (gecorrigeerd) door de leerkracht. Ook dit is een bewuste keuze. Het feedback geven
op het werk van leerlingen is zeer belangrijk en een bewezen succesfactor voor effectief
onderwijs. Er zijn echter vele manieren waarop dit kan gebeuren. Denk aan het samen
klassikaal bespreken, het onderling bespreken tussen leerlingen, het zelf laten nakijken etc. In
zulke gevallen zult u dus niet altijd een volledig gecorrigeerde les in een schrift aantreffen.

Bericht van Willem-Pieter
Beste ouders/verzorgers van De Regenboog,
Op de drempel van de zomervakantie nog een bericht. Vanaf het nieuwe schooljaar ben ik
benoemd als directeur van Algemeen Christelijke Basisschool De Regenboog. De gesprekken
met de benoemingsadviescommissie, met daarin een vertegenwoordiger van de ouders, heb ik
dit voorjaar als open en prettig ervaren. Ik zie ernaar uit om te starten en om samen met het
team het onderwijs op De Regenboog vanuit 'hoofd, hart en handen' in het fraaie, nieuwe
gebouw verder vorm te geven.

Kort iets over mijzelf: Deze zomervakantie ga ik samen met mijn vrouw Marloes, Gijs (5), Sarah
(2) en Suze (3 mnd) van Amsterdam naar Zeist verhuizen. We willen graag een rustigere
omgeving om te kunnen leven en wonen. De verhuisplannen zijn voor mij de aanleiding geweest
om een baan in de regio te gaan zoeken: met een heel mooie uitkomst!

Ruim vier jaar geleden heb ik de overstap gemaakt van de Educatie-afdeling van de Anne Frank
Stichting naar een basisschool. Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren leiding gegeven op
christelijke ontmoetingsschool Kleurenpracht in Zaandam. Het samen met het team werken aan
een vreedzame en uitdagende leeromgeving voor ieder kind als individu en in groepsverband
spreekt mij in het werk als directeur erg aan. Daarnaast vind ik het contact en een constructieve
samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang, zodat ieder vanuit zijn of haar rol de
ontwikkeling van het kind stimuleert.

Na de zomervakantie zal er ruimte zijn om persoonlijk kennis te maken. Ik zie uit naar de
samenwerking met u als ouders; een samenwerking die resulteert in een brede ontwikkeling van
de leerlingen.

Tot ziens, met hartelijke groet,
Willem-Pieter van Ledden

Terugblik schoolreis groep 3/4
Op donderdag 8 en vrijdag 9 juli waren groep 3 en 4 aan de beurt om op schoolreis te gaan. We
gingen naar De Speel Gaarden in Maartensdijk. Buschauffeur Rob zag kans om al van de korte
busreis een feestje te maken. Bij De Speel Gaarden konden de kinderen zich vermaken met heel
veel trampolines, skelters, een kabelbaan, schommels, tafel- en echt voetbal. Voor de
rustmomentjes tussendoor hadden we ook kleurplaten en Donald Duck-boekjes meegenomen.
Op de terugweg hebben we bij de Biltse Boer nog een ijsje gegeten, de koeien en kalfjes
bekeken en geaaid en (wéér) op de trampolines gesprongen. We troffen het met het weer. Al
met al een zeer geslaagde schoolreis!



Eindfeest (herhaling)
Vrijdag 16 juli sluiten we het schooljaar af met een swingend eindfeest!
Het zou leuk zijn als de kinderen die dag in de kleur van hun klas gekleed naar school komen:
groep rood: rood
groep blauw: blauw
groep oranje: oranje

groep 3: paars
groep 4: geel
groep 5: groen

groep 6: rood
groep 7: paars

Laatste schooldag
16 juli is de laatste schooldag. Die dag zijn de kinderen gewoon om 14.00 uur uit. De leerkracht
loopt met de kinderen mee naar buiten, zodat u de kans heeft om de leerkracht een fijne
vakantie te wensen.

Social Schools
In de laatste week van de zomervakantie zullen de accounts van Social Schools doorgezet
worden en zullen de ouders/verzorgers gekoppeld worden aan de juiste groep(en). Als u nog
foto’s wilt bekijken van de huidige groep kan dit t/m 22 augustus. Daarna zullen ze nog een jaar
bewaard worden in het archief op Social Schools, voordat ze echt verwijderd worden.

Het nieuwe schooljaar
In de laatste week van de zomervakantie zult u van ons informatie ontvangen over de actuele
stand van de coronamaatregelen m.b.t. het brengen en halen van de kinderen.

Tip: zomerlezen (herhaling)
Als kinderen in de zomervakantie niet of weinig lezen, kunnen zij zomaar één of twee
AVI-niveaus terugvallen. Om dit te voorkomen, adviseren wij kinderen om in de zomervakantie
te blijven lezen.
Ook de bibliotheek helpt om dit te stimuleren, met e-books en luisterboeken. Tijdens de
zomeractie van Jeugdbibliotheek.nl (Boek ‘n Trip) van 1 juli t/m 31 augustus kun je de mooiste
verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app
download je de leukste e-books en luisterboeken. Ook als je nog géén lid bent van de bieb. Kijk
op www.jeugdbibliotheek.nl.

Prikbord

In de bijlagen vindt u een flyer van GGD-regio Utrecht en nogmaals een document met AVG-nieuws m.b.t.
Google.

https://webmail.regenboog-debilt.nl/owa/redir.aspx?C=qvVusbqX3smIgZeQ7UOF72ZVUMLhbBqwasbqtMbXot6RKav0SDXZCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.jeugdbibliotheek.nl


De AC, MR en het schoolteam

wensen u een heel fijne zomervakantie toe!

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.


