
Corona-update 

Afgelopen dinsdag is er een persmoment      

geweest. Hierin is ons o.a. verteld dat de        

aangescherpte maatregelen tot in december     

van kracht blijven. Zoals wij in de vorige        

nieuwsbrief al schreven doen wij er op       

school ook alles aan om de      

contactmomenten tussen mensen te    

beperken en dat is voor ons dan ook de         

reden om geen ouders in de school te ontvangen. Activiteiten, zoals de            

creamiddag, gaan wel door, maar in aangepaste vorm, zodat wij de           

hulp van ouders niet nodig hebben.  

De gesprekken met ouders blijven wij telefonisch of digitaal doen.          

Mocht het noodzakelijk zijn dat u als ouder toch de school in moet             

(bijvoorbeeld i.v.m. het ophalen van een ziek kind), dan vragen wij u            

een mondkapje te dragen. Wij hopen zo ons steentje bij te dragen aan             

het afremmen van het coronavirus. Wij hopen op uw begrip. 

Hieronder nogmaals de belangrijkste feiten voor het basisonderwijs op         

een rij: 

- Kinderen in de basisschoolleeftijd mogen naar school bij         

verkoudheidsklachten, zoals een snotneus. Zij hoeven dan niet getest         

te worden.  

- Bij koorts en/of benauwdheid van de leerling en/of van een gezinslid moet de leerling wel                

thuisblijven. 

- Als een leerling klachten heeft en nauw in contact is geweest met iemand die corona heeft,                 

dan blijft de leerling thuis. 

 

Het blijft onveranderd belangrijk om de algemene basisregels in acht te nemen. Denk aan het               

regelmatig wassen van de handen, het hoesten en niezen in de elleboog, het houden van de                

juiste afstand. Wij willen u ook verzoeken het schoolplein zo snel mogelijk na het brengen/halen               

van de kinderen te verlaten. 

Terugblik: studiedag 

Maandag hadden wij met het team de eerste studiedag van dit schooljaar.            

Niet met elkaar in de teamkamer of de grote hal, maar voornamelijk            

digitaal. Een beetje wennen was het wel, maar wij hebben met elkaar zeker             

stappen kunnen nemen. Wij hebben o.a. met elkaar stil gestaan bij het            

onderwijs tijdens deze coronaperiode en wij hebben de regels en routines           

in ons nieuwe schoolgebouw grotendeels vastgesteld. In de middag zijn de           

OB en BB apart van elkaar aan de slag gegaan. Het was een effectieve dag. 

 



Sponsorgeld 

Vrijdag 9 oktober vond de obstacle run plaats. Wij hebben een heel mooi bedrag opgehaald,               

namelijk €7.467,95 euro. Wij willen nogmaals iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en de              

sponsoring. Met het geld gaan wij het schoolplein verder inrichten. Er komt o.a. een mooi               

pannaveldje, waar de kinderen kunnen voetballen en/of hockeyen. 

 

Berichtje van Els Firet 

Hoera! Sven is geboren! 

 

Op zondag 11 oktober zijn wij de trotse ouders geworden van onze            

zoon Sven! Hij is wat vroeg en onverwacht geboren en verblijft           

daarom momenteel nog in het ziekenhuis. Het gaat goed met hem en            

met mij en wij hopen heel snel thuis van en met hem te kunnen gaan               

genieten. 

Als hij wat groter en sterker is geworden, komen we gauw een keer             

naar school om hem aan de kinderen voor te stellen. 

 

Els Firet en Bas Kortman 

 

Actie Kinderboekenweek 

Bedankt voor het inleveren van de kinderboekenweek-bonnetjes van de         

Bilthovense Boekhandel. Wij hadden voor een totaal van €370 euro aan           

bonnetjes; daarvoor mochten wij voor €37 boeken uitzoeken voor de          

schoolbibliotheek. En dat is toch altijd weer een feestje! Wij hebben gekozen            

voor de volgende boeken: De Ridder zonder billen (onderbouw), Bob Popcorn           

(middenbouw) en De gruwelijke generaal (bovenbouw). Stuk voor stuk         

uitnodigende boeken, die de kinderen vast allemaal willen lezen.  

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,  

Kasper Zom (secretaris), John van de Vegte (penningmeester) 

 

 

Prikbord: flyers van Ouders Lokaal De Bilt 

 

 

 

 

 

 

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. 


