
Corona-update
Maandag 8 maart is er weer een persconferentie geweest.
Het aantal besmette mensen is nog steeds te hoog en daarom zijn alle
maatregelen nog steeds van kracht. Ook voor
ons als school is er niets veranderd. Wij gaan
op de huidige voet verder. Wij vragen u om
ook bij het wegbrengen en ophalen van de
kinderen de 1,5 meter afstand te houden tot
elkaar.

Heeft u vragen, neem dan contact op met
Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl

Ter info
Via deze nieuwsbrief willen wij u ook informeren dat wij vanmiddag een
bericht hebben gekregen over een positieve testuitslag van een leerling
in groep 7. De kinderen en leerkrachten uit deze groep gaan in
quarantaine. Wij wensen de kinderen en leerkrachten uit groep 7 veel
sterkte met de quarantaine en/of het wachten op de testuitslag. De
ouders/ verzorgers van de kinderen uit groep 7 zijn via Social Schools
en de mail op de hoogte gebracht.

Recyclen: batterijen
Naast het afvalscheiden van PMD, GFT, papier en restafval gaan wij
volgende week ook starten met het inzamelen van lege batterijen. Bij de
hoofdingang komt een inzamelton te staan van Stibat. Als de ton vol is,
dan komt de ophaalservice van Stibat deze ophalen. De gesorteerde
batterijen gaan naar verschillende recyclers in Europa. Zij verpulveren de
batterijen waarna ze in een vacuümoven gaan op 850°C. Zo winnen ze
metalen terug uit de batterijen, zoals staal, lood, zink en mangaan. Deze
metalen dienen als grondstof voor het maken van nieuwe producten.
Denk aan een fiets, dakgoot of kaasschaaf. Zo krijgen onze batterijen een
tweede leven! Meer informatie vindt u op https://www.legebatterijen.nl/

Geen veldvoetbal
Gezien de huidige maatregelen heeft de organisatie van het veldvoetbaltoernooi (14 en 21 april)
besloten dat het toernooi niet doorgaat dit schooljaar i.v.m. de huidige situatie rondom corona.
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La plata
Buurtbijeenkomst
Donderdag 4 maart was de tweede buurtbijeenkomst van La Plata. Deze keer stond de digitale
bijeenkomst in het teken van klimaatadaptatie. Het klimaat is aan het veranderen. De
belangrijkste effecten van klimaatverandering zullen o.a. hitte, droogte en meer neerslag zijn.
Als wij als wijk ons voorbereiden, hebben wij minder last van deze effecten: in de wijk is het
koeler, de binnenterreinen en tuinen overleven ook droge tijden en wij hebt geen last van
ondergelopen kelders. Dat is klimaatadaptatie. Met de buurt hebben wij erover gesproken hoe
groen een bijdrage kan leveren aan klimaatadaptatie en hoe klimaatadaptatie een bijdrage kan
leveren aan het spelen/bewegen/ontmoeten en het verblijven. Er zijn veel ideeën uitgewisseld.
De landschapsarchitecten gaan hiermee aan de slag en eind april komen ze met een
schetsontwerp.

Wijkoverstijgende speelplek
Vrijdag 5 maart heeft er een overleg plaatsgevonden met de gemeente, de
landschapsarchitecten, kinderopvang De Bilt en De Regenboog over de wijkoverstijgende
speelplek die er gaat komen op het terrein naast het Cruijff Court. De kinderen van onze school
gaan betrokken worden bij dit ontwerpproces. De kinderen mogen gaan meedenken over het
ontwerp van de natuurlijke en duurzame speelplek. Per groep zal er een vertegenwoordiger
worden gevraagd die de ideeën van de klas gaat delen met de landschapsarchitecten. Als wij
hier meer informatie over hebben dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen.
Dit ontwerpproces zal plaatsvinden aan het einde van deze maand, zodat de ideeën van de
kinderen meegenomen kunnen worden in het schetsontwerp.

Nieuwe boeken
(Vrij) lezen is belangrijk voor de leesontwikkeling en de
uitbreiding van de woordenschat; op school wordt regelmatig
vrij gelezen (en hopelijk thuis ook). Wij hebben al een
redelijk goed uitgeruste schoolbibliotheek. De kinderen
kunnen kiezen uit allerlei niveaus, genres, thema’s e.d. En
nu hebben wij de collectie uitgebreid met een heleboel
nieuwe, actuele, leuke, interessante boeken voor alle
leeftijden. Het mooist is natuurlijk als kinderen voor hun
plezier lezen en niet (alleen) omdat het moet. En nieuwe
boeken helpen daarbij.

AVG
Sinds 2018 hebben organisaties te maken met de Algemene Verordening Persoonsgegevens
(AVG). Ook voor onze scholen heeft de AVG consequenties gehad. Er is de afgelopen tijd door
een stichtingsbrede werkgroep o.l.v. een externe deskundige van Dyade hard gewerkt om te
voldoen aan alle nieuwe regels. Soms merkt u daar wat van, denk bijvoorbeeld aan het verlenen
van toestemming bij het gebruik van beeldmateriaal, maar meestal gebeurt het achter de
schermen. Er is beleid opgesteld, er zijn risico-scans uitgevoerd en er zijn heel specifieke
werkafspraken gemaakt. Om alles in goede banen te leiden, is een speciale interne functionaris
aangesteld; de zogenaamde privacy officer (te bereiken via privacy@deltadebilt.nl). De privacy
officer coördineert de werkgroep die periodiek samenkomt om de vorderingen op het gebied van
AVG te volgen en acties te ondernemen. AVG blijft een onderwerp dat voortdurend onze
aandacht vraagt. We zullen u daarover blijven informeren. Er zijn twee actuele onderwerpen
waarover we nu graag berichten:

Privacy risico's Google
Veel scholen gebruiken de programma's van Google bij het uitvoeren van het onderwijs en/of
het samenwerken binnen het team. Door corona is dit gebruik alleen maar toegenomen. Denk
bijvoorbeeld aan het onderwijs op afstand. In de media en in de tweede kamer kwam recent de
vraag naar voren of de programma's wel veilig zijn. Uit onderzoek blijkt dat er inderdaad
privacy-risico's bestaan. Het kabinet en organisaties namens het onderwijs zijn in gesprek met
Google om de databescherming alsnog op orde te brengen. Scholen wordt aangeraden om niet
direct te stoppen met het gebruik van de programma's en de ontwikkelingen af te wachten.
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Wij nemen dit advies over en volgen de ontwikkelingen op de voet. Mocht daar aanleiding toe
zijn, dan zullen wij u nader informeren.

Registratie corona:
De afgelopen tijd hebben scholen door de situatie met corona, meer dan ooit te maken gehad
met zaken die de gezondheid betreffen. Hierbij kwam de vraag naar voren of scholen mogen
registreren wie van hun leerlingen besmet is. Bijvoorbeeld in verband met de maatregel van het
kabinet om groepen kinderen voor een aantal dagen naar huis te sturen of omdat de scholen
zich zorgen maken over de veiligheid op school. De autoriteit persoonsgegevens (AP) heeft
aangegeven dat het begrijpelijk is dat scholen zich zorgen maken, maar geeft ook duidelijk aan
dat het vastleggen van besmettingen zonder doel of grondslag wettelijk niet mag. Dit is een
taak die alleen bij de GGD ligt. Scholen zijn vanuit de Wet Publieke Gezondheid (WPG) wel
verplicht om besmettingen door te geven. Hierbij gaat het alleen over aantallen, niet over
namen. Binnen Delta volgen wij ook deze lijn. Wij leggen vast of een leerling afwezig is (en of
dit geoorloofd of ongeoorloofd is), maar niet de reden van verlof. Meldt u als ouder
gezondheidsklachten of een besmetting, of wilt u overleggen, dan is dat natuurlijk geen
probleem. Wij gaan graag in overleg en bieden een luisterend oor, maar leggen geen
persoonsgegevens vast rondom corona.

Meer weten over AVG en de stichting Delta? Neem dan een kijkje op www.deltadebilt.nl/privacy

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.
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