
 

 

Basisonderwijs volledig open  

Gisteren hoorden wij in de persconferentie het mooie bericht dat vanaf 8 juni 

2020 de basisscholen weer volledig opengaan, tenzij uit de lopende monitoring 

naar de verspreiding van het virus in het primair onderwijs blijkt dat dit niet 

verantwoord is. Alle leerlingen gaan dus weer volledig naar school, met 

inachtneming van de RIVM-voorschriften. 

In de loop van komende week ontvangen wij nieuwe richtlijnen. Wij zullen u 

zo snel mogelijk informeren over de organisatie van het onderwijs vanaf 8 juni 

bij ons op school. 

 

Hoe gaat het nu op school? 

We kijken als team terug op een geslaagde periode. Op maandag 11 mei 

kwamen de eerste groepen kinderen de school weer binnenwandelen. Over 

het algemeen wat onwennig, maar al snel wisten wij met elkaar onze weg te 

vinden in het ‘nieuwe normaal’ op school. Geen ouders op het plein en in de 

school, handen wassen, jassen en tassen in de klas, buiten gymmen en de juf 

of meester op 1,5 meter afstand: het werd al snel een (min of meer) 

vanzelfsprekend iets.  

Goed om te ervaren dat we met elkaar de flexibiliteit op kunnen brengen om 

op deze manier onderwijs op een zo veilig mogelijke manier vorm te geven. 

 

Planning tot de zomervakantie 

Met het team bespreken en evalueren wij doorlopend de huidige situatie 

(coronamaatregelen). We nemen hierin de feedback van ouders mee. Wij 

willen de komende periode (onderwijs en verhuizing) zo goed mogelijk  

organiseren. Dit vraagt nogal wat van onze en van uw flexibiliteit. In de 

laatste maanden van het schooljaar staan nog een aantal studiedagen/vrije 

dagen/verhuisdagen gepland. Deze hebben we heroverwogen. De volgende 

afspraken zijn gemaakt en vastgelegd in overleg met de MR: 

 

De Pinkstervakantie 1 t/m 5  juni blijft vrij.   

  

De studiedag op 29 mei vervalt. 

Cohort A en groep oranje gaan naar school. We hebben voor deze groepen 

gekozen omdat Cohort B, groep blauw en rood in de dag(en) ervoor op school 

zijn geweest.  Het andere cohort/de andere groepen werken thuis. 

 

De studiedag van 18 juni blijft staan.  

Deze studiedag staat ieder jaar rond deze tijd gepland en is voor het team  

een belangrijk moment. Op deze dag kijken we terug op het afgelopen jaar en 

kijken we met elkaar vooruit naar het komende jaar. Tijdens deze studiedag 

staan onder andere de planning van de verhuizing, en het organiseren van 

onderwijs in het nieuwe gebouw op de agenda. In de media wordt gesproken 

over mogelijke leerachterstanden na thuisonderwijs; ook dit onderwerp zullen 

we op deze dag agenderen.  
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Volg ons ook via: 
 

 

 

N i e u w s b r i e f  
Agenda 
 

- 21 mei ......................  Hemelvaart 

- 22 mei ......................  Alle leerlingen vrij 

- 1 t/m 5 juni  ...............  Pinkstervakantie 

- 18 juni  ...............  Studiedag (alle leerlingen vrij) 

- 15 juli  ...............  Sport- en speldag 

- 16 en 17 juli ..............  Studiedag (verhuizing) 
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Verhuisdagen 15, 16 en 17 juli. 

Voor het inplannen van deze dagen waren we afhankelijk van de opleverdatum van het nieuwe pand. 

Deze staat gepland op 13 juli. Om de verhuizing in goede banen te kunnen leiden zijn we afhankelijk van 

diverse partijen waarmee afgelopen periode afspraken zijn gemaakt. We hebben deze 3 dagen nodig om 

de verhuizing zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. We kunnen in deze  3 dagen  geen gebruik meer 

maken van de lokalen in Het Lichtruim en bij Het Mereltje. 

16 en 17 juli blijven staan als vrije dagen voor de kinderen. 
Voor woensdag 15 juli gaan we ons uiterste best doen om een afsluitende sport- en speldag voor de 

kinderen te organiseren. Een klein deel van het team zal zich bezig houden met de verhuizing. De overige 

leerkrachten gaan er samen met de leerlingen een leuke slotdag van maken. Voor dit voornemen zijn we 

afhankelijk van verschillende instanties en moeten wij ons uiteraard aan de richtlijnen van de overheid 

houden. We houden u komende periode op de hoogte over de voortgang van de organisatie van deze dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


