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Een nieuw schooljaar  
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen!  
We zijn allen goed gestart na een mooie zomervakantie. Met 
elkaar gaan we er weer een mooi schooljaar van maken!  
 
Welkom  
Aan het begin van het schooljaar verwelkomen we de volgende 
nieuwe leerlingen bij ons op school:  
Emma, Sam, Lucca, Vajèn, Thomas, Fleur, Mason, Jaimy, Olivier en Krisje groep 1 
Lyve groep 2, Fenna groep 5 en Sanne groep 3. 
Heel veel plezier bij ons op school allemaal!!!!  
 
Leuk nieuws 
Wij zijn heel blij jullie te vertellen dat juf Iris een kindje verwacht! Wij wensen Juf Iris en Milan een 
mooie fijne zwangerschap. 

 
 
 
Corona  
Wij doen er alles aan om besmetting met het Covid-19 virus binnen onze scholen te voorkomen. Dit 
doen we door de regels van het RIVM strikt te blijven volgen. Door onvoldoende testcapaciteit van 
overheidswege kan het zijn dat leerkrachten met gerelateerde gezondheidsklachten drie tot vier 
dagen niet naar hun werk kunnen. Er zijn echter nauwelijks invalleerkrachten. De school zal indien er 
geen oplossing is, niets anders kunnen doen dan u te vragen uw kind(eren) thuis te houden. Wij 
hopen dat u daar begrip voor op kunt brengen.  Als de situatie langer aanhoudt wordt thuisonderwijs 
waar mogelijk opgestart. De mate waarin is afhankelijk van de mogelijkheden; als leerkrachten 
namelijk thuisblijven met milde klachten is dit makkelijker te realiseren dan wanneer mensen ernstig 
ziek zijn. Zolang het virus over de wereld zwerft moeten we er helaas rekening mee houden.  
 
 
 
 
 
 



Startavond en jaarvergadering 
Maandag 14 september gaat de gezamenlijke start/informatieavond niet door en krijgen de 
leerlingen de informatie schriftelijk mee naar huis. 
Het jaarverslag van de Oudercommissie en de Medezeggenschapsraad kunt u binnenkort in de 
Regenboog app vinden onder de button -informatie- MR & OC. 
Wilt u hierop reageren dan kan dat via directie@regenboogwbd.nl 
 
 Schoolfotograaf  
Op woensdag  7 oktober en donderdag 8 oktober komt de schoolfotograaf. Goed om die dag met een 
verzorgd kapsel en een strak gestreken vouw in de broek op school te komen!  
 
 

 
  
MR 
De MR heeft onlangs haar eerste vergadering van het jaar weer gehad in het bijzijn van Franka en 
een afgevaardigde vanuit de OC. In ieder geval is daarbij gesproken over de geplande 
jaarvergadering, welke onderwerpen daar aan bod moeten komen en hoe de vergadering zelf in het 
kader van Corona vorm moet worden gegeven. 
 
 
Schoolgids  
De schoolgids 2019-2020 is gereed en is z.s.m. te vinden op de Regenboog-site en in de app.  
  

Bericht namens het jeugdfonds 

Het schooljaar is inmiddels van start gegaan in onze gemeente. En daarmee hebben ook 

de sportverenigingen en cultuuraanbieders hun deuren weer opengezet om een nieuw 

seizoen te beginnen.  

Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. 

Daardoor kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer 

betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling 

van kinderen.  

Het belang van bijvoorbeeld naar de voetbalclub of streetdanceles gaan, is de afgelopen 

weken extra duidelijk geworden. Maar zelfs nu de sportvelden weer open gaan, is 

meedoen niet voor ieder kind vanzelfsprekend. 

  

In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede (bron: SCP). Dat zijn twee 

(2!) kinderen in iedere schoolklas. Zij krijgen niet de kansen die voor leeftijdgenootjes 
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vanzelfsprekend zijn. We vrezen dat het aantal arme gezinnen door de coronacrisis alleen 

maar zal toenemen. 

  

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Wijk bij Duurstede betaalt de contributie/het lesgeld voor 

kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, muziekles, dans, 

judo, theater, zwemmen of een andere sportieve of creatieve les. Het verenigingsleven 

haalt kinderen uit hun isolement. Het brengt de nodige orde en regelmaat en bovendien 

nemen zelfvertrouwen en motivatie zienderogen toe. Dat is belangrijk voor de 

ontwikkeling en toekomst van het kind, maar ook voor het gezin en uiteindelijk voor de 

hele samenleving. 

In de bijlage meer informatie om contributie/lesgeld aan te vragen. 

  

Belangrijke data: ( ook allemaal te vinden in de app) 

 
21 september  schoolkamp groep 8 
21 september  groepen 1 en 2 zijn vrij 
21 september  week tegen het pesten 
  1 oktober  opening Kinderboekenweek 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het team van De Regenboog   
 
 
  
  


