
Corona-update 

Tot nu toe hebben wij corona aardig buiten        

de deur weten te houden. Dit      

willen wij graag zo houden;     

daarom willen wij u    

nogmaals dringend  

verzoeken de 1,5 meter    

afstand tot andere ouders op     

het plein te blijven bewaren en om het schoolplein na          

het uitgaan van de school zo snel mogelijk te verlaten.  

Op aanraden van de GGD heeft stichting Delta besloten dat schoolbrede           

vieringen niet doorgaan. Dat betekent dat de adventsvieringen en de          

kerstviering niet in de geplande vorm doorgaan. Wij zullen hier een           

andere invulling aan geven. 

 

 

Herhaling: Sinterklaas op De Regenboog 

Op 4 december hoeven de kinderen geen       

fruit/drinken mee te nemen voor de ochtendpauze.       

Wij verzorgen een voorverpakt tussendoortje. Wel      

moeten de kinderen die dag gewoon eten/drinken       

meenemen voor de lunch. De kinderen worden       

gewoon om half 9 op school verwacht en wij starten          

allemaal in de eigen klas. Wij maken er een gezellig          

sinterklaasfeest van. De leerkrachten zullen die dag foto’s maken, zodat u er            

als ouder toch een beetje bij kunt zijn. 

 

 

Afscheid Eva 

Eva is vorig schooljaar gestart met de studie onderwijskunde. Al langere tijd loopt ze ertegenaan               

dat de studie en haar werkzaamheden op De Regenboog niet goed te combineren zijn. Zij heeft                

voor zichzelf nu de moeilijke keuze gemaakt om afscheid te nemen van De Regenboog en zich                

volledig te richten op haar studie.Wij willen Eva enorm bedanken voor haar inzet de afgelopen               

jaren en wensen haar veel succes met het afronden van haar studie. De meerklas wordt door                

een andere leerkracht van ons team overgenomen. De ouders van de kinderen die in de               

komende periode met de meerklas meedraaien krijgen hierover volgende week een brief. 

 

 

 

  



Kaartenactie ‘La Plata’  

Een nieuwe school in de wijk (de wijk waarin onze school staat heet ‘La Plata’), dat vraagt om                  

een open dag. Helaas kan dit door de coronamaatregelen nog steeds niet plaatsvinden. Omdat              

wij het toch belangrijk vinden om de buurt te laten weten dat wij hen niet vergeten zijn, hebben                  

wij samen met de gemeente en andere partijen uit De Bilt een kaartenactie op touw gezet. Alle                 

kinderen van De Regenboog hebben de voorkant van de kaart voorzien van een mooie tekening.               

Vervolgens hebben wij deze kaarten met behulp van verschillende groepen verspreid in de buurt              

rondom de school. 

 

     

 
 
 

Inzamelactie Voedselbank 

Op school stimuleren we de kinderen zich verantwoordelijk te voelen          

voor de gemeenschap waarin zij leven. Zorg dragen voor elkaar in de            

klas, op het plein en in de buurt. De komende 2 weken willen wij              

producten inzamelen voor de Voedselbank. In de hal komen kratten te           

staan waar de kinderen de producten in kunnen doen. 

Vanuit de voedselbank is er vraag naar de volgende producten: 

- Kant en klare pasteitjes 

- Ragout in blik 

- Pakken vruchtensap 

- Toastjes  

- Zalm, tonijn e.d. in blik (paté, ongekoeld houdbaar) 

- Pakken gemalen koffie 

- Broodbeleg (houdbaar buiten de koelkast), bijv. jam, pasta, pindakaas e.d. 

- Verzorgingsproducten als: tandpasta, shampoo, deodorant, luiers (mogen ook restanten zijn) 

 

 

 
 

 

 

 

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. 


