
Corona-update
Op de persconferentie van 14 september heeft u
kunnen horen dat er ook in het onderwijs
versoepelingen van de coronamaatregelen
mogelijk zijn. Het kabinet volgt hiermee de
adviezen van het OMT op.

De PO-Raad is blij dat de regels op een veilige
manier versoepeld kunnen worden en dat zo veel mogelijk kinderen
onderwijs kunnen volgen op school. De GGD besluit op basis van
maatwerk welke quarantainemaatregelen er nodig zijn bij een
coronabesmetting op school. De vraag welke kinderen met elkaar in
nauw contact zijn geweest, blijft leidend.
De basisregels blijven gewoon gelden op school, net zal in de rest van
de samenleving, dus bij benauwdheid, koorts en/of veelvuldig hoesten
moet een leerling thuis blijven en/of zich laten testen.

Net als de PO-Raad zijn we als school positief over de aangekondigde versoepelingen. In de
praktijk biedt het ons als school iets meer ruimte waar we dan ook graag gebruik van maken.

Speciale lessen, de natuurlessen en de creamiddagen bijvoorbeeld, voor de leerlingen gaan weer
door. Voorlopig houden we tijdens activiteiten als de creamiddagen wel vast aan het lesgeven in
de ‘eigen’ groepen. Dit om bij een mogelijke quarantaine niet meerdere groepen te treffen.

De koffie en klassen inloop parkeren we voorlopig nog vanwege het open en spontane karakter.

Gezien de versoepelingen en het belang van de Informatieavond (donderdag 30 september)
gaat deze wel door. Meer informatie over het programma ontvangt u nog.

Tenslotte: Het halen en brengen van leerlingen blijft voorlopig ongewijzigd.
Brengen: groepen 1,2 en 3 tot aan de buitendeur van het lokaal. Vanaf groep 4 bij het hek.
Ophalen: bij het de verschillende hekken van het schoolterrein.
Alvast dank voor uw medewerking !

Heeft u vragen, neem dan contact op met Willem-Pieter directie@regenboog-debilt.nl

mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Natuurles en Crea-middagen
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen kunnen een aantal activiteiten waaronder de natuurlessen
en de creamiddagen weer doorgaan. Wij kiezen wel voor een aangepaste versie, om de
besmettingskans zo klein mogelijk te houden. Alle hulpouders die in de school komen vragen wij
van te voren de gezondheidscheck te doen en waar het kan toch 1.5 m afstand te houden van
de leerkrachten en kinderen. Wij willen alle ouders die zich hebben aangemeld om te helpen
alvast bedanken! Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit alsnog doen via deze link of het via
mail laten weten aan de leerkracht van uw kind.
De ouders die zich hebben opgegeven worden via de mail op de hoogte gebracht van de indeling
bij de activiteiten.

De Vreedzame School blok 2
Volgende week gaan wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het
doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om
te gaan. De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict
is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of allebei hetzelfde
hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent: je
zoekt naar een win-winoplossing. Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld
gepaard gaan, spreken wij van ruzie. De Vreedzame School leert ons dat een conflict niet een
ruzie hoeft te worden. Wij leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict.
Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt (blauwe pet). Of je reageert agressief, je bent
boos en wordt driftig (rode pet). Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt
daarbij   ook
rekening met de ander: je zoekt naar een win-winoplossing (gele
pet). In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te
lossen met behulp van de LOS-HET-OP-KAART. In groep 3 tot en
met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan
PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch
naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek
omgaat.

Frequentie nieuwsbrief
De eerste weken na de zomervakantie is er altijd veel informatie op schoolniveau te delen. Nu
wij een aantal weken verder zijn gaan wij de verspreiding van de nieuwsbrief reduceren. U
ontvangt vanaf nu de nieuwsbrief om de week op donderdag. Mocht er tussentijds toch iets
belangrijks zijn om te melden dan zullen wij dit doen via mail en/of Social Schools.

Prikbord

Via onderstaande link vindt u informatie over de ontmoetingsdag die georganiseerd wordt door
Cultuur in De Bilt.
https://www.debilt.nl/nieuwsoverzicht/programma-ontmoetingsdag-de-bilt-gaat-weer-open

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.

https://docs.google.com/forms/d/13uaS3Fi962bcvJqBoOk0-TBFlJal_GmmSXhy3WUpTPc/edit
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