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De zon komt op en geeft ons licht
De zon komt op en geeft ons licht,
zo brengt de hemel een bericht.
Want na het donker van de nacht
komt altijd weer een nieuwe dag.

Sta op en kijk je ogen uit,
voel zachte warmte op je huid.
God ziet waar jij je best voor doet
en wat verkeerd gaat, maakt Hij goed.

O God, wilt U ons helpen om
te stralen als de ochtendzon?
Dan schijnt het deze wereld in:
het morgenlicht van het begin.

Ondanks deze onzekere en onrustige tijden wensen wij u fijne Paasdagen toe.

Het team van De Regenboog

Geef(t) je toekomst kleur!

Telefonisch contact met de leerkracht - Vanaf dinsdag 7 april zijn de leerkrachten van alle
groepen begonnen met telefonisch contact te zoeken met u als ouder. Er is elke dag contact met de
kinderen en wij vinden het ook belangrijk om van u te horen hoe u alles ervaart. Heeft u meerdere
kinderen op school, dan wordt u ook gebeld door alle leerkrachten met wie uw kinderen te maken
hebben. Goed om te weten voor u is dat sommige leerkrachten zullen bellen met een anoniem
nummer. Mocht u de leerkracht nog niet gesproken hebben, dan zal er na het Paasweekend nog
contact opgenomen worden.
Studiedag 14 april - I n de jaarkalender stond op dinsdag 14 april een studiedag gepland voor het
team. Vanwege de huidige situatie gaat de studiedag niet door. Dit betekent dat de kinderen n
 iet vrij
zijn, maar deze dag gewoon onderwijs op afstand krijgen van hun juf of meester.
Pasen - De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben Pasen gevierd met hun klas. Het voelt vreemd om dit
zo via het beeldscherm te doen, maar we zijn blij dat we met de kinderen dit feest toch een plek
hebben kunnen geven.
Koningsspelen - Ook de Koningsspelen van vrijdag 17 april worden in een andere vorm gegoten. De
buurtsportcoaches van Utrechtse Heuvelrug Sportief en Gezond zijn druk bezig met het maken van
een digitale variant op de ‘normale’ Koningsspelen.
De normale contactmomenten van deze vrijdag vervallen, alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen van
hun groepsleerkracht een uitnodiging voor een moment om 09.45 uur. De leerkracht vertelt dan hoe
de Koningsspelen eruit zullen zien en deelt de link van het programma van de buurtsportcoaches. De
kleutergroepen hebben geen inbelmoment met de leerkracht, maar krijgen wel de link om deel te
kunnen nemen aan de Koningsspelen. Dit programma duurt van 10.00 uur tot 11.30 uur. Hierna zijn
de kinderen vrij. Wanneer wij verdere informatie hebben, ontvangt u dit van ons.
Zonnepanelen - Zoals u wellicht heeft kunnen zien, als u in de buurt van de school bent geweest,
wordt er aan het dak van de school gewerkt. Er worden 441 zonnepanelen op het dak van de school
geplaatst. Als school kunnen we dan voor een groot deel zelfvoorzienend worden in ons
energieverbruik. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond, zult u de foto’s tegemoet kunnen zien.
Noodopvang - Informatie over de noodopvang is te vinden op de website van de school.
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