
Corona-update 

Ondanks dat wij met elkaar in een gedeelde        

lockdown zitten i.v.m. corona kunnen wij als       

school zeggen dat wij gelukkig ons      

onderwijs gewoon voort kunnen zetten.     

Sommige activiteiten kunnen niet doorgaan     

of vinden plaats op een andere wijze, maar het merendeel van ons            

onderwijsprogramma houdt gewoon stand. Via de nieuwsbrief of een         

nieuwsbericht via Social Schools houden wij u       

wekelijks op de hoogte van aanpassingen in de        

agenda en/of coronamaatregelen. 

Het belangrijkste voor nu is: “ Verlaat zo snel         

mogelijk het schoolplein bij het brengen/halen van       

de kinderen en houd 1,5 meter afstand.”  

Activiteiten die door de coronamaatregelen deze      

periode niet door kunnen gaan zijn: 

- natuurles (13-11) 

- techniekles (23-11) 

 

De week van respect 

Maandag 9 november is de week van respect van start gegaan. Wij vinden             

dit thema als school heel belangrijk en daarom is het          

ook één van onze 7 competenties. Meer hierover kunt u          

lezen in onze schoolgids. Ook in het programma van De          

Vreedzame School komt dit onderwerp veel aan bod,        

maar deze week krijgt het thema even extra de         

aandacht. Groep 7/8 heeft een videoboodschap van de        

burgemeester ontvangen en zij hebben de vlag een plek         

gegeven aan het hek (de vlaggenmast komt nog). Ook         

hebben de leerkrachten in de klas extra aandacht        

besteed aan de competentie ‘Ik ben respectvol’ Wat is respect eigenlijk? Waarom is het              

belangrijk om respectvol met elkaar om te gaan? 

Daarnaast is Wilma in alle klassen langs geweest om de kinderen op het belang te wijzen van                 

het respectvol omgaan met elkaar en om de kaartenactie toe te lichten die wij samen met                

andere partijen, waaronder de gemeente, hebben bedacht om respect te tonen aan de buurt van               

de school.  

 



Week van de mediawijsheid (6 t/m 13 november) 

Deze week doet groep 7/8 mee met MediaMasters. Dit is een           

spannende serious game over de kansen en gevaren van         

(digitale) media, speciaal voor groep 7 en 8. Door het spelen van            

de game bouwen leerlingen basiskennis op over mediawijsheid.  

 

Aanmelden jongere broertjes/zusjes 

Omdat wij met wachtlijsten te maken hebben, is het voor ons van            

belang om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de aanmeldingen voor de komende jaren.                

We willen u daarom vragen om, nog-niet-schoolgaande jongere broertjes/zusjes zo snel           

mogelijk aan te melden. Dit kan via het aanmeldformulier. U kunt een mail sturen naar               

directie@regenboog-debilt.nl, dan zorgen wij ervoor dat het formulier bij u terecht komt.            

Jongere broertjes/zusjes van onze leerlingen worden altijd geplaatst. 

 

Sinterklaas in coronatijd 

In verband met corona zal ook de sinterklaasviering op 

De Regenboog iets anders verlopen dan voorgaande  

jaren. Helaas geen gezellige versieravond met ouders dit 

jaar. De leerkrachten zullen, op de achtergrond uiteraard 

geholpen door de AC, hun uiterste best doen om het 

gebouw zo leuk mogelijk in sinterklaassfeer te brengen. 

Als alles goed gaat zal Sinterklaas op vrijdag 4 

december bij ons op bezoek komen. Om ons ook die 

dag aan de coronarichtlijnen te houden zal de ontvangst 

van Sinterklaas alleen met de kinderen gedaan worden. 

Wij hopen op uw begrip hiervoor. 

Een week eerder mogen de kinderen ook hun schoen op 

school zetten. U krijgt hier nog een brief over. 

Op 4 december hoeven de kinderen geen fruit/drinken 

mee te nemen voor de ochtendpauze. Wel moeten de 

kinderen die dag gewoon eten/drinken meenemen voor 

de lunch. 

Wij wensen iedereen een leuke sinterklaastijd toe! 

 

Voortgangs-/adviesgesprekken (24 en 26 november) 

Vanaf dit schooljaar kunt u zelf een tijdstip reserveren voor het oudergesprek. Dit doet u een                

week van tevoren via Social Schools. De gesprekken zullen deze periode plaatsvinden d.m.v.             

een telefonisch gesprek.De leerkracht zal u op het gereserveerde tijdstip bellen. 

Wij kiezen voor telefoon i.p.v. beeldbellen, omdat wij hebben gemerkt dat bij beeldbellen te veel               

tijd verloren gaat aan het tot stand brengen van de verbinding en er dan heel weinig tijd                 

overblijft voor het gesprek.  

U krijgt een dag voordat de oudergesprekken kunnen worden ingepland (vrijdag) een e-mail via              

Social Schools om u hierover te informeren. Op de dag dat u zich kunt inschrijven (zaterdag)                

voor de oudergesprekken krijgt u weer een e-mail via Social Schools met hierin een link. Via                

deze link kunt u zich inschrijven voor de oudergesprekken. 

Ook voor de adviesgesprekken van groep 8 kunt u zelf een tijdstip reserveren. 

• Wij willen u vragen om de gesprekken van uw kinderen niet aansluitend te plannen, maar met                 

een tussenpauze van minimaal 10 minuten, zodat u tijd heeft om klaar te gaan zitten voor het                 

volgende telefoongesprek. 

In de bijlage treft u een document met een beknopte handleiding. Indien u problemen              

ondervindt met het inloggen/inplannen, dan kunt u contact opnemen met school via de eigen              

leerkracht of via fdbruin@regenboog-debilt.nl 

 

 

 

mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Muzieklessen 

De muzieklessen die Els F. verzorgde voor de verschillende groepen worden vanaf 17 november              

gedeeltelijk overgenomen door Het Kunstenhuis. Rosanne Sanders van Het Kunstenhuis komt           

iedere groep 6 lessen geven tot de voorjaarsvakantie. Na die periode neemt Els F. het weer van                 

haar over.  

 

Herinnering: Betaling ouderbijdrage 

Al eerder dit schooljaar heeft u vanuit de Activiteitencommissie een bericht ontvangen. Dit is              

een herinnering betreffende de (vrijwillige) bijdrage voor de activiteiten van school. Omdat deze             

activiteiten niet vanuit de overheid en vanuit school zelf worden bekostigd kunnen deze alleen              

mogelijk gemaakt worden vanuit bijdragen van de ouders/verzorgers. Inmiddels hebben we voor            

bijna 73% van de leerlingen een bijdrage ontvangen. Als u nog niet heeft betaald, zou u dit dan                  

alsnog willen doen? Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage. 

 

Abong Mbang-dag 

Aanstaande woensdag 18 november is het "Abong Mbang-dag" bij ons op school en staan we               

met de kinderen stil bij de leefomstandigheden van de kinderen in het dorp Abong Mbang in                

Oost-Kameroen. Elk jaar steunen wij de stichting Kinderen van Abong Mbang met een actie om               

geld of materialen in te zamelen. Dit jaar zijn we beperkt door de maatregelen rondom het                

coronavirus. Gelukkig kregen we vanuit de stichting een duidelijke hulpvraag: "Willen jullie            

schoolmaterialen maken voor de kinderen op de basisschool daar?". Daar werken wij natuurlijk             

graag aan mee. 

Alle kinderen krijgen eerst een digitale gastles van Nynke Rots. Zij is vrijwilliger bij de stichting                

en moeder van 2 oud-leerlingen van onze school. Daarna gaan alle leerlingen aan de slag om                

lesmateriaal te maken zodat de kinderen daar kunnen leren lezen, tellen en nog veel meer met                

afwisselende materialen. Als u meer informatie wilt hebben over deze mooie stichting kunt u              

kijken op hun website: http://kinderenvanabongmbang.nl/http://kinderenvanabongmbang.nl/ 

 

Kinderen op school in Abong Mbang met de tandenborstels die wij met onze 

school hadden ingezameld. Zo kunnen alle kinderen uit het dorp hun tanden 

op school poetsen. 

 

Prikbord: flyer tekenlessen 

 

 

 

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. 

http://kinderenvanabongmbang.nl/

