
Fijn dat je er weer bent 

Wat een feestje was het dinsdag.      

Eindelijk mochten de   

schooldeuren 

weer open. Wij   

zijn erg blij dat    

wij alle kinderen   

in goede  

gezondheid weer  

op school  

hebben mogen  

ontvangen. Via  

deze weg willen   

wij u nogmaals   

bedanken voor uw hulp en inzet bij het organiseren van het           

thuisonderwijs voor de kinderen.  

 

Corona-update 

Wij zijn blij dat de scholen weer open zijn gegaan op dinsdag 9             

februari. Dit betekent echter niet dat alles weer ‘normaal’ is. Wij           

hebben ons te houden aan een aantal       

maatregelen en daar hebben wij uw      

medewerking bij nodig. Hieronder nogmaals een opsomming van de         

belangrijkste maatregelen voor u: 

● Volwassenen komen niet op het schoolplein en in de school; als           

dat toch noodzakelijk is, dragen zij vanaf het moment dat zij het            

schoolplein betreden een mondkapje en houden anderhalve       

meter afstand.  

● Bij het brengen en halen van de kinderen houdt u zich aan de regels (zie verderop in deze                  

nieuwsbrief).  

● Kinderen met neusverkoudheid blijven thuis; als kinderen daarnaast verhoging/koorts         

en/of benauwdheidsklachten hebben, komen zij in aanmerking voor een coronatest. (zie           

beslisboom op https://www.boink.info/beslisboom) 
● Als bij een kind in de klas COVID-19 is geconstateerd, gaat de hele klas, inclusief de                

leerkracht, 5 dagen in quarantaine. Alle kinderen kunnen na 5 dagen worden getest; pas              

na een negatieve test mogen zij weer naar school. Als ouders ervoor kiezen hun kind niet                

te laten testen na 5 dagen, geldt een quarantaine van 10 dagen (dus nog 5 dagen extra),                 

waarbij voorzien kan worden in een werkpakket, maar niet in digitaal thuisonderwijs. 

Wij hopen van harte dat wij ook de komende tijd doorkomen zonder coronabesmettingen! Heeft              

u vragen, neem dan contact op met Wilma en/of Sabine via directie@regenboog-debilt.nl  

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
mailto:directie@regenboog-debilt.nl


Begin en einde van de schooldag 

LET OP: wijziging voor groep 3 vanaf vrijdag 12 februari! 

Begin: 

● Inlooptijd: van 8.20 - 8.45 uur, dus een kwartier langer dan normaal. Het hek gaat om                

8.20 uur open; kom alsjeblieft niet eerder! 

● Kinderen komen zo mogelijk zelfstandig naar school.  

● Ouders die hun kinderen naar school brengen (1 ouder per gezin), nemen buiten het hek               

afscheid (ook de ouders van kleuters). Op het schoolplein staan ambulante leerkrachten            

die de kinderen kunnen helpen en begeleiden. Alle kinderen lopen zelfstandig naar hun             

klas.  

● De kinderen komen via het juiste hek het plein op. 

 

 

Einde: 

Ook aan het einde van de dag nemen wij ruimer de tijd om de school te verlaten.  

● Ouders die hun kind komen ophalen, wachten buiten het hek (met inachtneming van de              

1½ meter afstand tot andere ouders).  

● Kinderen die zelfstandig naar huis gaan, mogen om 13.50 uur vertrekken.  

● De kinderen van groep 1 en 2 komen om 13.55 uur naar buiten met hun leerkracht. Zij                 

gebruiken dezelfde hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 3, 4 en 8 komen om 14.00 uur naar buiten. Zij gebruiken                

dezelfde hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 5 en 7 komen om 14.05 uur naar buiten. Zij gebruiken dezelfde                

hekken als aan het begin van de dag.  

● De kinderen van groep 6 komen om 14.10 uur naar buiten. Zij gebruiken dezelfde hekken               

als aan het begin van de dag.  

Heeft u kinderen in verschillende klassen, die via verschillende hekken het schoolplein verlaten,             

dan haalt u de kinderen bij de verschillende hekken op. Kinderen wachten bij de leerkracht tot                

zij zijn opgehaald.  

 

 

Met de auto: 

Als u de kinderen met de auto brengt en/of haalt, maakt u gebruik van de parkeervakken aan                 

de kant van het Cruyff Court. Door gebruik te maken van deze parkeervakken voorkomen wij               

opstoppingen bij de hoofdingang en beperken wij de overlast voor de buurt.  

 

Een schooldag in coronatijd 

Er zijn heel wat maatregelen, maar voor de kinderen proberen wij de schooldag zo normaal               

mogelijk te laten verlopen. Als de kinderen de klas inkomen, starten zij met een zelfstandige               

taak, zoals lezen of de weektaak. Om 8.45 uur, als alle kinderen binnen zijn, start de eerste                 

leerkrachtgebonden les. Vanaf 10.00 uur heeft elke groep een kwartier pauze: steeds twee             

groepen tegelijk, één op het schoolplein en één op het Cruijff Court. Groepen komen elkaar bij                

het buitenspelen dus niet tegen. 

Na de eerste pauze volgt er weer een lesblok tot 12 uur/half 1. Dan start de tweede ronde met                   

pauzes volgens hetzelfde principe als de pauze rond 10 uur. De middag staat vaak in het teken                 

van vakken zoals wereldoriëntatie, creatief, De Vreedzame School en het afronden van            

zelfstandige werktaken. 

Op de maandagen en vrijdagen is er gym. Wij gymmen nu met halve groepen i.v.m. het                

verkleinen van het besmettingsrisico. Dat betekent dat de kinderen op dit moment nog maar 1               

gymles per week hebben, maar daartegenover staat dat ze meer aandacht van de leerkracht              

hebben, omdat ze maar met een klein groepje zijn. De gymlessen zijn nu minder intensief, maar                

staan in het teken van het aanleren van vaardigheden, zoals bijvoorbeeld het goed werpen van               

een bal. 

 

 

  



Buurtbijeenkomst La Plata 

Dinsdagavond was er een digitale buurtbijeenkomst van de wijk La Plata,           

waar wij als school ook onderdeel van zijn. Nu de nieuwbouw van de             

school afgerond is, start de gemeente met de planvorming voor de           

herinrichting van de buitenruimte van de wijk. Bij dit proces worden de            

buurt en de gebruikers actief betrokken.  

In de bijeenkomst van 9 februari is er o.a. gesproken over het verkeer,             

parkeren en de speel- en ontmoetingsplek in de wijk. Onder begeleiding           

van het bedrijf TLU landschapsarchitecten zijn de wensen en ideeën          

verzameld. Ook hebben wij te horen gekregen dat de speeltuin naast het            

Cruyff Court is uitgekozen als wijkoverstijgende speeltuin. Dit betekent         

dat ook deze aangepakt gaat worden. Daar zijn wij als school natuurlijk            

heel blij mee, want ook wij maken graag gebruik van het Cruyff Court en              

het veld eromheen. In maart zal er weer een bijeenkomst plaatsvinden           

rondom de thema’s klimaat, groen en biodiversiteit. TLU streeft ernaar          

om in mei een mooi plan te kunnen presenteren. Via de nieuwsbrief            

houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. 

 

Vrijdag 19 februari 

Geen carnaval dit jaar, omdat wij door de nieuwe coronamaatregelen geen groepen kunnen             

mixen. Toch vinden wij het belangrijk om in deze tijd extra aandacht te besteden aan de                

groepsvorming en daarom hebben wij besloten om er vrijdag 19 februari een extra leuke dag               

van te maken. De kinderen mogen die dag verkleed naar school komen en ook zal er iets                 

lekkers geregeld worden door de AC. Wij zullen die dag gewoon ons lesprogramma volgen, maar               

in de middag is er wat meer ruimte voor andere activiteiten in de groep, zoals het spelen van                  

een spel, knutselen o.i.d. Ook zal er natuurlijk muziek klinken in de klassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


