
Corona-update 

In de persconferentie van dinsdag 17      

november heeft het kabinet aangegeven dat      

de gedeeltelijke lockdown gehandhaafd blijft     

en dat er een aantal maatregelen worden       

versoepeld. Voor ons als school verandert er       

niets. Wij gaan er met de kinderen een        

gezellige periode van maken en wij zullen u        

zoveel mogelijk voorzien van foto’s via      

Social Schools.  

Activiteiten die door de coronamaatregelen deze      

periode niet door kunnen gaan zijn: 

- techniekles (23-11) 

Geen kerstzaalvoetbal 

De buurtsportcoaches hebben in samenspraak met      

de gemeente besloten dit jaar geen      

kerstzaalvoetbaltoernooi te organiseren vanwege de huidige staat van        

corona en de onzekerheid die dit met zich meebrengt. Ze proberen wel            

iets anders te gaan organiseren tussen kerst en oud & nieuw. Wij            

houden jullie op de hoogte. 

 

Muzikale inloop 

Op de twee woensdagen voor het Sinterklaasfeest kunnen de kinderen          

meezingen met de liedjes die onze huispianist ten gehore brengt.  

De kinderen mogen bij binnenkomst plaatsnemen op de trap in de hal en             

meezingen voordat zij naar hun eigen klas gaan. Wij kijken uit naar deze             

muzikale inloopochtenden op 25 november en 2 december. 

 

Welkom terug, Rianne 

Rianne van der Meijden, een oude bekende van De Regenboog neemt de            

woensdagen tot de kerstvakantie over van Simone in groep rood. Ook zal Rianne nog een halve                

dag t/m de kerstvakantie op school aanwezig zijn om groepen te ondersteunen. 

Verderop in de nieuwsbrief stelt zij zich aan u voor. 

 

Voortgangsgesprekken (24 en 26 november) 

U heeft zich allemaal via de link van Social Schools in kunnen schrijven voor de telefonische                

voortgangsgesprekken. De leerkracht zal u bellen op het bij ons bekende vaste telefoonnummer             

of op het mobiele nummer van verzorger 1. Wilt u liever op een ander telefoonnummer gebeld                

worden, laat dit dan vroegtijdig aan de betreffende leerkracht weten. 



Abong Mbang-dag 

Op woensdag 18 november was het Abong Mbang-dag op school. In alle klassen werd er een 

digitale presentatie gegeven door Nynke. Zij is vrijwilliger bij de stichting Kinderen van Abong 

Mbang. In het Oost-Kameroense dorp Abong Mbang staat een school waar kinderen vanuit de 

hele omgeving naar toe komen om onderwijs te krijgen. Er zijn in de school weinig educatieve 

materialen aanwezig. De kinderen van onze school zijn vandaag hard aan de slag gegaan om 

daar verandering in te brengen. In alle klassen zijn rekenspellen, domino, memory en nog veel 

meer andere prachtige materialen gemaakt. Al deze materialen worden in januari door 

vrijwilligers van de stichting naar de school in Abong Mbang gebracht. Wij kunnen niet wachten 

om te horen hoe de kinderen daar onze materialen vinden. Voor meer informatie over deze 

mooie stichting kunt u kijken op hun website: www.kinderenvanabongmbang.nl 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen 

 

Hoi allemaal! Mijn naam is Rianne en ik ben 26 jaar. Als het goed is, ben ik geen onbekende. Jullie 

kunnen mij kennen van vorig jaar toen ik mijn stage bij groep blauw en groep 6 liep en 

ondersteuning bood in groep 5. Hartstikke leuk om weer even terug te zijn. Op de woensdag zal ik 

als leerkracht in groep oranje zijn en donderdagochtend als ondersteuning in groep 3. Ik heb er 

veel zin in!  

Groeten Rianne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 

https://webmail.regenboog-debilt.nl/owa/redir.aspx?C=3Kq0lN7Tw05_bHOfYpXcHpVPVZLfAG2o2bU1Ml00Zs5Z3yxvW4zYCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.kinderenvanabongmbang.nl

