
Terugblik studiedag 
Gisteren waren de leerlingen vrij en had het team een studiedag. Deze dag vond plaats in het H.F. 
Wittecentrum, omdat wij in ons huidige gebouw geen ruimte hebben om met voldoende afstand 
met het voltallige team te vergaderen (alle overige teamvergaderingen vinden op dit moment 
online plaats). De dag stond volledig in het teken van het schooljaar 2020-2021. Een bijzonder 
schooljaar, want het eerste in ons nieuwe, eigen gebouw. Er is gewerkt aan praktische zaken, 
zoals de kalender en het werkverdelingsplan, maar ook inhoudelijke zaken, zoals de keuze voor 
een nieuwe rekenmethode (hierover later meer). Na een bezoek aan de nieuwbouw is tot op 
detailniveau bepaald hoe de organisatie in de nieuwe situatie er uit gaat zien. Denk bijvoorbeeld 
aan de routes in het gebouw. Door nu al goed over regels en routines na te denken, verwachten 
we een soepele start na de vakantie. Het gebouw en de inrichting worden prachtig. We kunnen 
niet wachten!  
 
Om alvast een impressie van het gebouw te geven, delen wij binnenkort een filmpje via Social 
Schools met u. 
 

   
 

_________________________________________________________ 
 
Aanpassing richtlijnen RIVM rondom Corona  
 
Zoals u wellicht al via de media heeft vernomen, heeft de RIVM de adviezen voor kinderen met 
neusverkoudheid aangepast. Hieronder de tekst zoals de GGD regio Utrecht deze middels een 
nieuwsflits heeft verspreid. In het kort komt het neer op een versoepeling voor kinderen tot 6 
jaar. Het is niet meer nodig om kinderen tot 6 jaar met enkel neusverkoudheid te weren of te 
testen. 
 
Adviezen voor wering van kinderen met neusverkoudheid aangepast voor kindercentra en groep 
1 en 2 van de basisschool: 
 
Na afstemming met het OMT heeft het RIVM de adviezen voor kinderen met neusverkoudheid 
aangepast. Kinderen van 0 tot 4 jaar met neusverkoudheid zonder koorts mogen naar het 
kinderdagverblijf, behalve als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-
infectie (COVID-19) of een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij corona. Ditzelfde 
geldt ook voor kinderen van 4 tot 6 jaar die in groep 1 of 2 van de basisschool zitten. Ook zij 
mogen bij neusverkoudheid zonder koorts naar school. Wel is het belangrijk dat, conform artikel 
26 van de Wet Publieke Gezondheid, kindercentra en basisscholen clusters van 3 of meer 
kinderen in een groep met verdenking op corona blijven melden aan de GGD. Dit kan via de mail: 
coronaopvangenschool@ggdru.nl Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling neusverkouden en 
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Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  
- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

 
- Zomervakantie: ma. 20 juli t/m vr. 28 augustus - 

  
  

 
 

 
 

mailto:coronaopvangenschool@ggdru.nl
http://www.regenboog-debilt.nl/


omdat neusverkoudheid een symptoom van corona kan zijn, werden kinderen vaak geweerd. Bij jonge kinderen wordt een snotneus 
vaak veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen. Kinderen vertonen over het algemeen milde klachten bij een corona-
infectie en lijken dan ook beperkt bij te dragen aan de verspreiding. Relevant bij dit besluit is ook dat op dit moment de verspreiding 
van corona in Nederland laag is. Sinds 1 juni jl. zijn ruim 100.000 mensen in de teststraten getest, waarbij 1,7% van de testen positief 
was. Van de ongeveer 3500 geteste kinderen van 0 tot 6 jaar was 0,5% positief. Door een goede bron- en contactopsporing bij de 
huidige lage verspreiding van corona wordt het dan niet nodig geacht om alle kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid te 
weren of te testen. Ook is het belangrijk dat kinderen van 0 tot 6 jaar met neusverkoudheid getest worden op corona als zij een 
contact zijn van een patiënt met een bevestigde corona-infectie of deel uitmaken van een uitbraakonderzoek. Uiteraard kunnen 
kinderen met neusverkoudheid ook getest worden op indicatie van de behandelend arts of op verzoek van de ouders.  
 

BRON: Update nieuwsflits GGD basisonderwijs 17 juni 2020 

 

_____________________________________________________________________________ 
 
Inspectiebezoek bij Stichting Delta 
Enkele maanden geleden, net voor de coronacrisis, bezocht de onderwijsinspectie het bestuur en enkele scholen van onze stichting 
i.v.m. een vierjaarlijks onderzoek naar de onderwijskwaliteit en de financiën. Wij kijken terug op een mooi proces dat resulteerde in 
een prima inspectierapport; we zijn daar best een beetje trots op. Het komt niet zo vaak voor dat een scholenstichting deze 
beoordeling krijgt: 
 

 
 
De inspectie geeft ons ook enkele aandachtspunten en daarmee gaan we uiteraard aan de slag, want onze stichting is goed, maar 
het kan altijd beter (wij noemen dat een lerende organisatie). Klik hier voor het volledige rapport.  

_____________________________________________________________________________ 
 
Vakantierooster en studiedagen 2020-2021 
Hierbij ontvangt u van ons het overzicht van vakantie- en studiedagen in het nieuwe schooljaar. Een deel van de vakanties wordt 
bepaald door de overheid. Een ander deel op regionaal niveau in afstemming met het VO. De studiedagen worden op schoolniveau 
bepaald in afstemming met de MR en rekening houdend met de uren die leerlingen minimaal moeten maken op jaarbasis, de eisen 
vanuit de overheid en wensen en voorkeuren van ouders en leerkrachten (zoals een dag voor of na een vakantie en/of een goede 
verspreiding over de dagen van de week). Op een later moment ontvangt u van ons de bekende ouderkalender met daarop alle 
activiteiten voor het gehele jaar. 

 
Vakanties en feestdagen 2020-2021 

Herfstvakantie ma 19 oktober t/m vr 23 oktober 

Kerstvakantie ma 21 december t/m vr 1 januari 

Krokus vakantie ma 22 februari t/m vr 26 februari 

Tweede Paasdag ma 5 april 

Koningsdag di 27 april 

Meivakantie (inclusief Hemelvaart) ma 3 mei t/m vr 14 mei 

Tweede Pinksterdag ma 24 mei 

Zomervakantie ma 19 juli t/m vr 27 augustus 

 

Studiedagen team (leerlingen vrij) 2020-2021 

ma 26 oktober                                                                                                                                                                                    = dag na herfstvakantie 

wo 11 november  

vr 19 februari                                                                                                                                                                           = dag voor voorjaarsvakantie 

ma 26 april                                                                                                                                                                                           = dag voor Koningsdag 

di 25 mei                                                                                                                                                                                                   = dag na Pinksteren 

do 24 juni 

 
 

 

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. 

http://www.deltadebilt.nl/geen-categorie/inspectiebezoek/

