
Laatste schoolweek 
 
De zomervakantie en dus ook de laatste schoolweek komen steeds dichterbij. Een 
bijzondere week waarin wij gaan verhuizen naar de nieuwbouw. Op woensdag is de 
laatste schooldag voor de kinderen. Deze dag is een sport- en speldag op de sportvelden 
bij NOVA/Irene Beach. Ondertussen beginnen de verhuizers met het inpakken van al 
onze spullen in Het Lichtruim.  
 
De eerste schooldag in het nieuwbouw heeft een feestelijk karakter. Een werkgroep van 
ouders en leerkrachten van zowel school als kinderopvang is bezig met de 
voorbereidingen.  We kunnen ons voorstellen dat u als ouder ook enorm benieuwd bent 
naar het nieuwe gebouw. En natuurlijk zijn wij zo trots op het resultaat dat we dit me u 
willen delen. Wij zijn nog aan het onderzoeken of en hoe we dit kunnen organiseren in 
deze bijzondere tijden met coronarichtlijnen. Wellicht zijn er tegen die tijd weer enkele 
versoepelingen doorgevoerd die dit mogelijk maken.  
 
Om u goed te informeren over de gang van zaken in het nieuwe gebouw (welke ingang, 
routes, het parkeren van de fietsen etc.) ontvangt u in de laatste week van de 
zomervakantie een speciaal verhuisboekje met alle benodigde informatie. 
 
Heeft u vragen of suggesties? We horen graag van u! 
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Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
- Wo 1 juli .................... Groepsfoto’s 
- Wo 15 juli .................. Sport- en speldag  

- Do/vr 16/17 juli .......... Verhuisdagen (leerlingen vrij) 

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

  
  

 

 
 
 

http://www.regenboog-debilt.nl/


_________________________________________________________ 
Rapporten & oudergesprekken 
Vorige week informeerden wij u al over de aanpassingen m.b.t. de rapporten en de oudergesprekken in deze tijden van 
corona. 
 
Rapporten. We maken aan het einde van dit jaar wel een rapport, maar deze zal er anders uitzien dan u gewend bent. 
Het gemiddelde cijfer van de methodetoetsen wordt niet weergegeven; hiervoor hebben wij te weinig gegevens. De 
resultaatgrafieken van het leerlingvolgsysteem zijn wel opgenomen; de CITO-toetsen zijn volgens planning afgenomen. 
Daarnaast zal de leerkracht enkele algemene opmerkingen over werkhouding e.d. plaatsen. 
 
Oudergesprekken. De coronarichtlijnen maken het niet mogelijk om fysieke oudergesprekken te voeren. De gesprekken 
zijn daarom op aanvraag en telefonisch.  Wij hebben u opgeroepen om een mail te sturen naar de leerkracht die een 
moment met u inplant. U kunt dit t/m vandaag doen. Voor de leerlingen van groep 7 gelden i.v.m. het traject richting 
het voortgezet onderwijs andere afspraken. Hier wordt voor iedere leerling een videobelafspraak gemaakt.  De 
leerlingen nemen deel aan dit gesprek. 
 
De wijzigingen zoals hierboven omschreven, hebben wij verwerkt in het reeds bestaande voorwoord van het rapport. 
Hierin wordt de hele systematiek uitgelegd. Ter informatie vindt u dit voorwoord ook als bijlage bij deze nieuwsbrief. Er 
is een versie voor groep 1-2 en groep 3-8. 

_____________________________________________________________________________ 
 
Afscheid groep 8 
  
Frank en Cecile, de leerkrachten van groep 8, hebben een hele puzzel gehad om een mooi afscheid voor de groep te 
bedenken dat binnen de coronarichtlijnen valt. Uiteindelijk blijkt het mogelijk om toch een afscheidsavond te 
organiseren waarbij ook de musical ‘Jungle Beat’ live wordt opgevoerd voor ouders. Dit zal in twee rondes gebeuren 
met een gezamenlijk moment buiten op het plein tussendoor. De ouders van groep 8 worden over de details apart 
geïnformeerd d.m.v. de speciale nieuwsbrieven van groep 8. We zijn blij dat het toch allemaal gelukt is. Goed afscheid 
nemen is belangrijk! Wij wensen de leerkrachten en groep 8 veel plezier tijdens deze voor hen bijzondere tijd. 
 
 

 
 
NB: Ook het alternatieve kamp was een groot succes. Frank en Cecile, hulpouders en rest van het team bedankt voor 
jullie extra inzet hiervoor! 

_____________________________________________________________________________ 
 

Groepsfoto’s 

 
Vanwege coronarichtlijnen  is de schoolfotograaf dit jaar niet geweest. Wij begrijpen dat u toch graag in het bezit zou 
komen van een  groepsfoto als herinnering aan dit schooljaar. Dolf van Maarseveen, onze coördinator foto en video 
vanuit de AC, heeft aangeboden toch nog groepsfoto’s te maken. Dank daarvoor, Dolf!  A.s. woensdag 1 juli worden de 
foto’s gemaakt. Trek woensdag dus je mooiste kleren aan. 

_____________________________________________________________________________ 



 

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 Activiteitencommissie 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 van 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 Douwe of Karin. 

Namens de hele AC,  
Marike Stamer (voorzitter), Kasper Zom (secretaris), John van de Vegte (penningmeester) 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

Prikbord: bericht uit de kerken 
 
In de bijlage vindt u een flyer van het Vakantie Bijbel Feest van de Dorpskerk 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 


