
 

Feestelijke opening  
Maandag hebben wij feestelijk met elkaar de 
school geopend. De kinderen liepen onder 

een ballonnenboog door en over een  
regenboogloper de school in.  

Tijdens het officiële openingsmoment is er 
geproost met kinderchampagne en hebben 
alle kinderen iets lekkers gekregen. Ook voor 

de ouders die het gebouw kwamen bekijken 
was er een gebakje van banketbakkerij Van 

Ingen.  
Het was een leuke dag!  
 

Voor ouders die geen gebruik hebben kunnen maken van de 
gelegenheid om het gebouw te bekijken op maandag 31 augustus, 

bieden wij de mogelijkheid om op woensdag 9 september tussen 
15.00 en 17.00 uur alsnog een kijkje te komen nemen in de school. 

Meld u zich bij de hoofdingang (aan het schoolplein). 
 
Het stokje is doorgegeven 

Bij de opening hebben Douwe en Karin het 
stokje overgedragen aan Wilma en Sabine, 

als waarnemend directie. Douwe en Karin 
zullen nog wel achter de schermen 
begeleiding bieden aan de directie vanuit hun 

functie bij Stichting Delta, maar ze hebben nu 
echt afscheid genomen van het team van De 

Regenboog. Wij willen hen via deze weg nog 
bedanken voor al hun inzet de afgelopen 
periode voor De Regenboog.  

 
Herhaling: Brengen en halen van uw kind 

Brengen: 
Om 8.20 uur doet een leerkracht van De Regenboog het hek van het 
schoolplein open en kunnen de kinderen naar hun klas lopen. Kom 

alsjeblieft niet eerder! 
Op het schoolplein staan ambulante leerkrachten die de kinderen op 

weg kunnen helpen. Alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 lopen 
zelfstandig naar hun klas. De ouders nemen buiten het hek afscheid.  
Voor de ouders van de groep 1/2  is er, vanwege hun jonge leeftijd, 

een uitzondering gemaakt. Deze ouders mogen via een vaste 
looproute het plein op om de kinderen tot aan de buitendeur van het 

lokaal te begeleiden. Wilt u dan wel zo snel mogelijk het schoolplein 
weer verlaten om samenscholing te voorkomen. 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- do. 10 september ....... Informatiefilm voor alle groepen 

- ma. 14 september ...... Startgesprekken groep 3 t/m 8 

- wo. 16 september ...... Startgesprekken groep 3 t/m 8 

- vr. 18 september ....... Natuurles (alle groepen) 

- ma. 21 september ...... Start blok 2 De Vreedzame School 
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Halen: 
Om 14.00 uur zijn de kinderen uit. Een leerkracht van De Regenboog doet het hek open en de 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen onder begeleiding van de leerkracht naar het plein. Wij 

verzoeken de ouders zoveel mogelijk buiten het schoolplein te wachten met inachtneming van 
de 1,5 meter afstand. De kinderen komen zelfstandig naar u toe. 

De kinderen van de groepen 1/2 blijven bij de leerkrachten in het lokaal. De ouders mogen 
volgens dezelfde looproute als in de ochtend de kinderen ophalen bij de buitendeur van het 
lokaal. Ook bij het halen vragen wij u samen met uw kind door te lopen, om samenscholing te 

voorkomen. 
Graag de fietsen buiten het schoolplein parkeren. 

 
De Vreedzame School 

In de eerste drie weken is er bijna iedere dag een les van De Vreedzame 
School. Het eerste blok staat volledig in het teken van ‘een goede start’ 
van het schooljaar. Omdat het belangrijk is dat u als ouder goed op de 

hoogte bent van de aanpak binnen de methode informeren wij u telkens 
bij de start van een nieuw blok over de inhoud van de lessen. In de 

volgende nieuwsbrief kunt u meer lezen over blok 1 met als thema ‘We 
horen bij elkaar’. 
 

Trakteren 
De coronamaatregelen rondom het trakteren zijn nog niet gewijzigd. Het 

trakteren bij verjaardagen is toegestaan, mits de traktaties per stuk 
verpakt zijn. Kinderen gaan nog niet de klassen rond. 
 

Informatiefilm (10 september) 
Op donderdag 10 september stond er een informatieavond voor alle ouders gepland. In verband 

met de coronamaatregelen kan dit helaas niet doorgaan op de manier zoals u dat gewend bent. 
Dit jaar gaan wij een informatiefilm opnemen, omdat wij u toch graag willen informeren over het 
komende schooljaar, zodat u de belangrijkste informatie over de groep van uw zoon/dochter 

ontvangt. Hoe ziet een dag eruit? Wat gaan de kinderen 
leren? Hoe zit het met huiswerk? Hoe gaan de 

gymlessen? Hebben de kinderen een agenda nodig? Etc.  
De informatiefilm zal via Social Schools en/of mail met u 
gedeeld worden. 

Mocht u na het zien van de informatiefilm nog vragen hebben dan kunt u deze stellen via de 
reactielink op Social Schools. 

 
Startgesprekken (14 en 16 september) 
Let op: Vanaf nu zelf inschrijven via Social Schools! 

De betrokkenheid van ouders bij het leerproces van hun kind (ook wel educatief partnerschap 
genoemd) is een belangrijke factor bij de ontwikkeling van kinderen.  

Het startgesprek is het eerste belangrijke moment uit de gesprekscyclus. De gesprekscyclus is 
de optelsom van oudergesprekken en kindgesprekken n.a.v. de groepsplannen en/of de 
rapporten. Tijdens het startgesprek kunt u als ouder kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) 

en kunt u zaken over uw zoon/dochter melden die de leerkracht moet weten. Voor de leerkracht 
is het startgesprek een kans om de informatie die hij/zij heeft ontvangen van de vorige 

leerkracht tijdens de overdracht van de groep nog eens met u af te stemmen. Het startgesprek 
is een belangrijk moment binnen ons systeem van handelingsgericht werken met 

groepsplannen. Wij vragen u daarom het gesprek goed voor te bereiden. Hoe u dit kunt doen, 
leest u in een apart mailbericht dat u van ons ontvangt. 
 

Om er voor te zorgen dat wij tijdens startgesprekken de coronaregels in acht nemen, vragen wij 
u pas naar school te komen op het geplande tijdstip om zo samenscholing te voorkomen. Bent u 

toch iets te vroeg, dan vragen wij u buiten te wachten. 
 
Wij zien uit naar uw komst, zodat wij samen een goede start kunnen maken met dit schooljaar! 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.vrijeschool-almere.nl/socialschools-3-0/&psig=AOvVaw06-9spLQwbNkN0Ow042CMR&ust=1599211002452000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDK5a_TzOsCFQAAAAAdAAAAABAE


 

NB: De leerlingen van groep 1-2 zijn bij dezelfde leerkracht gebleven of er zijn net gesprekken 
geweest. Voor deze leerlingen is er daarom geen startgesprek. Wilt u wél graag een gesprek, 
dan vragen wij u dat aan te geven bij de leerkracht. Dan wordt alsnog een gesprek gepland.  

 
 
Nieuw: Hoe in te schrijven voor startgesprekken? 

Vanaf dit schooljaar kunt u zelf een tijdstip reserveren voor het oudergesprek. Dit doet u via 
Social Schools.  

 
U krijgt een dag voordat de oudergesprekken kunnen worden ingepland (vrijdag) een e-mail via 

Social Schools om u hierover te informeren. Op de dag dat u zich kan inschrijven (zaterdag) 
voor de oudergesprekken krijgt u weer een e-mail via Social Schools met hierin een link. Via 
deze link kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken.  

 

• Wij willen u vragen om de gesprekken van uw kinderen niet aansluitend te plannen, maar met 
een tussenpauze van minimaal 10 minuten, zodat u tijd heeft om naar de volgende afspraak te 

gaan. 
 

In de bijlage treft u een document met een beknopte handleiding. Indien u problemen 
ondervindt met het inloggen/inplannen, dan kunt u contact opnemen met school via de eigen 
leerkracht of via fdbruin@regenboog-debilt.nl 

 
Kalender 
Deze week ontvangt u weer een kalender (op papier en digitaal) met daarop alle belangrijke 

gebeurtenissen van dit jaar op één A4. De kalender is binnenkort terug te vinden op de 
homepage van onze website. In de Social Schools-app vindt u ook alle belangrijke data van dit 

jaar.  
 

Luizencontrole 
Op elke school komt het nu en dan voor dat  kinderen met 
hoofdluis besmet zijn. Om dit binnen de perken te houden 

controleren wij de kinderen regelmatig, in ieder geval op de 
woensdag na elke vakantie. Helaas kunnen wij dit (alweer 

vanwege coronamaatregelen) niet op de gebruikelijke manier 
doen. Wij vragen u daarom uw zoon/dochter thuis zo goed 
mogelijk te controleren. In de bijlagen vindt u informatie hoe u 

dit het beste kunt doen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
Als u bij uw zoon/dochter luizen constateert, wilt u ons dat dan 

laten weten, dan melden wij dit anoniem aan alle ouders, zodat 
alle ouders/verzorgers van de betreffende klas, maatregelen 
kunt nemen.  
 

Even voorstellen 
Dit jaar starten wij met een nieuw gezicht binnen het team.  

Hieronder stelt Job Zwaan (gymleerkracht) zich aan u voor. 
            

 
Hoi Allemaal, 

 

Ik ben Job en geef gym. Mijn hobby’s zijn drummen, gymmen en 

skiën. Vanaf dit jaar ben ik jullie nieuwe gymmeester en neem ik 

het stokje over van meester Sebastiaan. Ik geef hiernaast ook 

nog les op Wereldwijs en op het Farel College in Amersfoort. 

Ik kijk er ontzettend naar uit om in jullie nieuwe gymzaal aan de 

slag te gaan en jullie nieuwe spellen, trucjes en sporten te leren. 

 

mailto:fdbruin@regenboog-debilt.nl


Ik hou er van om jullie te zien groeien op het gebied van sport en 

ook vind ik het belangrijk dat jullie leren om zelfstandig spelletjes 

te regelen. Daar ga ik jullie ook zeker bij helpen. Ik ben heel 

benieuwd naar jullie favoriete onderdeel met gym. 

Het wordt vast en zeker een super sportief schooljaar. Tot ziens 

op maandag en vrijdag. 

 

                

 
 

Herhaling oproep: De AC zoekt een nieuwe voorzitter! 
Beste ouders/verzorgers, 

De Activiteitencommissie (AC) van De Regenboog is een vereniging waarin ouders samenwerken 
met een afvaardiging van het schoolteam op het gebied van allerlei praktische en 
organisatorische zaken. De AC heeft een bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester 

en secretaris. Voor komend schooljaar is de AC op zoek naar een nieuwe voorzitter.  Als 
voorzitter ben je het eerste aanspreekpunt voor zowel de leden van de AC, het schoolteam als 

de ouders voor allerhande vragen omtrent de activiteiten van de AC. Je kunt hierbij denken aan 
praktische vragen als de organisatie rondom feesten en vieringen, maar ook vragen of 

verzoeken die betrekking hebben op de besteding van de ouderbijdrage. De voorzitter bespreekt 
deze zaken met de AC in de vergadering die eens in de zes weken plaatsvindt, of tussendoor als 
dat nodig is. Naast het feit dat het veel voldoening geeft om een bijdrage te kunnen leveren aan 

een leerzame en plezierige schoolomgeving voor onze kinderen, is het ook erg gezellig om met 
een grote groep ouders samen te werken! Iets voor jou? Of wil je meer weten? Neem dan 

contact met één van ons op of geef dit aan bij Wilma of Sabine. 
Namens de hele AC,   
Marike Stamer (voorzitter), Kasper Zom (secretaris), John van de Vegte (penningmeester) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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. 


